
Cenaze ve defin törenleri, Hamburg mezarlıklarında eskisi gibi devam etmektedir. Bu 
sebeple, törenlere katılmasına izin verilen kişilerin sayısı korona vaka sayısına göre 
belirleniyor. Lütfen, Hamburg Eyaletinin bu konu ileilgili belirlediği düzenlemelere riayet 
ediniz.  
 

1) Vaka sayısı> 100 
 
a. Cenaze ve Defin Törenlerine Katılımcı sınırlaması 

i. Kapalı alanlarda büyüklüğe göre sınırlandırma bulunmaktadır, en fazla 30 kişi 
katılabilir. 

ii. Açık alanlarda en fazla 30 kişikatılabilir. 
iii. 30 kişi demek: 

1. Cenaze levazımatçısı, tabut taşıyıcıları ve 14 yaşından küçük çocuklar bu 
30 kişi içerisine dahil değildir. 

2. Aşılanmış ve iyileşen şahıslar, 30 ķişi içerisine dahildir. 
 
b. İbadet kurallarına uygun cenaze yıkama işleminde kişi sınırlaması 3 dür. Bu 3 kişi 

sınırlamasına cenaze levazımatçısı, imam ve refakatçi dahildir. 
c. Ölünün yakılmasındaki kişi sınırlaması : 3 kişi fakat bu 3 kişi sınırlamasına cenaze 

levazımatçısı ve kremasyon personeli dahil değildir. 
d. Vefat etmiş kişi ile vedalaşmak için kişi sınırlaması: Aynı haneye mensup kişiler veya 

aynı haneye mensup olmayan kişilerden en fazla iki kişi. Bu kişi sınırlamasına cenaze 
levazımatçısı dahil değildir. Açık taput ile yapılan veda törenlerinde: 1,5 m mesafeye 
dikkat etmek ve meftaya dokunmamak şartı mevcuttur. 

e. Hamburg’da tüm vatandaşların prensip olarak uyması gereken genel davranış ve hijyenik 
kurallar geçerlidir. 

 
 
2) Vakasayısı 50-99 
 
a.    Cenaze ve DefinTörenlerine Katılımcı sınırlaması 
           i. Kapalı alanlarda büyüklüğe göre sınırlandırma bulunmaktadır, en fazla 50 kişi
             katılabilir. 
          ii. Açık alanlarda en fazla 50 kişi katılabilir. 
          iii. 50 kişi demek: 

1. Cenaze levazımatçısı, tabut taşıyıcıları ve 14 yaşından küçük    
çocuklar bu 50 kişi içerisine dahil değildir. 

         2. Aşılanmış ve iyileşen şahıslar, 50 ķişi içerisine dahildir. 
 
b.   İbadet kurallarına uygun cenaze yıkama işleminde kişi sınırlaması 3 dür. Bu 3 kişi              
      sınırlamasına cenaze levazımatçısı, imam ve refakatçi dahildir. 
c.   Ölünün yakılmasındaki kişi sınırlaması: 3 kişi fakat bu 3 kişi sınırlamasına cenaze   
      levazımatçısı ve kremasyon personeli dahil değildir. 
d.   Vefat etmiş kişi ile vedalaşmak için kişi sınırlaması: Aynı haneye mensup kişiler veya    
      aynı haneye mensup olmayan kişilerden en fazla iki kişi. Bu kişi sınırlamasına cenaze  
      levazimatçısı dahil değildir. Açık taput ile yapılan veda törenlerinde: 1,5 m mesafeye     
      dikkat etmek ve meftaya dokunmamak şartı vardır. 
e.   Hamburg’da tüm vatandaşların prensip olarak uyması gereken genel davranış ve hijyenik  
     kurallar geçerlidir. 
 

3) Vaka sayısı< 50 
 

a.    Cenaze ve DefinTörenlerine Katılımcı sınırlaması 
           i. Kapalı alanlarda büyüklüğe göre sınırlandırma bulunmaktadır, en fazla 200    
                       kişi katılabilir. 



          ii. Açık alanlarda en fazla 200 kişi katılabilir. 
          iii. 200 kişi demek: 

1. Cenaze levazımatçısı, tabut taşıyıcıları ve 14 yaşından küçük    
çocuklar bu 200 kişi içerisine dahil değildir. 

         2. Aşılanmış ve iyileşen şahıslar, 200 ķişi içerisine dahildir. 
 
b.   İbadet kurallarına uygun cenaze yıkama işleminde kişi sınırlaması 3 dür. Bu 3 kişi              
      sınırlamasına cenaze levazımatçısı, imam ve refakatçi dahildir. 
c.   Ölünün yakılmasındaki kişi sınırlaması: 3 kişi fakat bu 3 kişi sınırlamasına cenaze   
      levazımatçısı ve kremasyon personeli dahil değildir. 
d.   Vefat etmiş kişi ile vedalaşmak için kişi sınırlaması: Aynı haneye mensup kişiler veya    
      aynı haneye mensup olmayan kişilerden en fazla iki kişi. Bu kişi sınırlamasına cenaze  
      levazimatçısı dahil değildir. Açık taput ile yapılan veda törenlerinde: 1,5 m mesafeye     
      dikkat etmek ve meftaya dokunmamak şartı vardır. 
e.   Hamburg’da tüm vatandaşların prensip olarak uyması gereken genel davranış ve hijyenik  
     kurallar geçerlidir. 

 
 
Son güncelleme 17. Mayis 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


