
Cenaze Fon'un Amacı 

atf-Cenaze Nakil Yardımlaşma Fonu, üyeleri arasında yardımlaşma ve dayanışmayı organize 

eden bir kuruluş olarak, mutalebe hakkı tanımaksızın, üyelerin ve aile fertlerinin cenaze defin 

masraflarının karşılanmasında yardımcı olur.  

 

Madde 1  

Üyelik Şartları: 

a) T.C. vatandaşı veya Alman vatandaşı MÜSLÜMAN olmak. Türkiye veya Almanya`da 

defnedilmeyi kabul etmek. (Bu madde aile fertleri için de geçerlidir) 

b) Almanya'da ikamet etmek; turist ve mülteci olmamak veya geçici görev için 

Almanya'da bulunmamak. 

c) atf – Cenaze Nakil Yardımlaşma Fonu´na yaşına uygun kayıt ücretini ödemiş olmak;    

(Kayıt ücertleri Madde 5 deki gibidir.) Eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak doldurulup 

imzalanan kayıt formu ile kayıt ücretinin ödendiğine dair dekontun fotokopisini veya 

Hesap numarasından (Einzugsermächtigung ile) çekebilmemizi imza ile onay verip, 

atf - Cenaze Nakil Yardımlaşma Fonu'na ulaştırmış olmak.  

d) Tedavisi imkansız ölümcül bir hastalığın tesbitinden sonra yapılan üyelik 

müracaatları, geçersizdir. 

e) Üyeliğe kabul edilmeyenlere, FON`un SEBEP açıklama mecburiyeti yoktur. 

 

Madde 2  

Üyelik Başlangıcı: 

Üyelik, Madde 1' de sayılan şartların tamamı yerine getirildiği taktirde, kayıt ücretinin 

muhasebe kayıtlarına geçmesinden 30 gün sonra başlar. (Kayıt ücreti ödenmiş şartı ile 

Kaza sonucunda vefat eden üyelerde 30 gün bekleme süresi dikkate alınmaz.) 

 

Madde 3  

Fon'dan hizmet alacak  Kişiler: 

Madde 2 çerçevesinde Fon'dan hizmet alacak kişiler şunlardır: 

a) Üyenin kendisi ve eşi 

b) 18 yaşını doldurmamış çocukları 

c) Üyenin, yaşı kaç olursa olsun, engelli olup (Schwerbehindertenausweis 100%), geliri 

olmayan çocukları 

d) Üyenin, 25 yaşını tamamlamamış olup, çocuk parası alan çocukları 

(Çocuk parası aldığını belgelemesi gerekiyor. ) 

e) 18 yaşını dolduran çocuklar, yukardaki şartlar dışında kalarak otomatikman  

üyelikten düşerler 



f) Belirtilen şartları, kayıt yapıldığı tarihte yerine getirip de; sonradan şartlara uymayan 

aile fertleri, bildiri yapılmasına gerek kalmadan Fon'dan yararlanma imkanını 

kaybederler. 

 

 

Madde 4 

Üyenin Bilgi Verme Yükümlülüğü: 

Her üye, kendisi ve ailesi hakkında istenilen şahsi bilgileri eksiksiz bildirmekle 

yükümlüdür. Üye her türlü (adres, telefon, banka bilgileri gibi) değişiklikleri 15 gün 

içerisinde atf - Cenaze Nakil Yardımlaşma Fonu'na bildirilmesi gerekmektedir.  

Medeni hali ve doğum gibi değişiklikler içinde geçerlidir.  

Aksi taktirde atf - Cenaze Nakil Yardımlaşma Fonu hiçbir sorumluluk kabul etmez. 

 

 

Madde 5  

Kayıt ücreti, Yıllık Masraf Payı ve Ödeme Şartları: 

Kayıt ücreti olarak atf - Cenaze Nakil Yardımlaşma Fonu’na, ödemesi gereken yaşına 

uygun bağış bedelleri aşağıdaki gibi dir. (Eşlerden yaşı büyük olan nazarı-itibara alınır)  

30 yaşına kadar olanlardan kayıt olduğu yılın masraf payı alınır,  

60 yaşına kadar olanlardan 60,- €  

65 yaşına kadar olanlardan 100,- €  

69 yaşına kadar olanlardan 150,- €  kayıt parası alınır.  

Başka FON`lardan Fonumuza geçmek isteyenler 60 yaşını aşmamak şartıyla, o yılın 

aidatı ile üye olabilirler. 69 yaşını aşanlar FON`a üye olamazlar.  
 

Üye, atf - Cenaze Nakil Yardımlaşma Fonu tarafından hesaplanan yıllık masraf paylarını, 

belirlenen süre içerisinde ödemeyi kabul eder. Bir yıllık masraf payı, o yıl içerisinde 

cenazeler için ve bununla ilgili yerlere yapılan ödemelerden oluşan toplam masrafların 

üyelere eşit şekilde taksiminden ortaya çıkar. Belirlenen masraf payı miktarı, havale 

edilmesi için ödeme belgesi ile birlikte üyelere gönderilir. Eğer üye, masraf payının 

bankadan (Einzugsermächtigung) çekilebilmesi için izin vermiş ise, bu miktar üyenin 

hesabından çekilir.  

 

 

 

Madde 6 

Üyelere Sunulan Hizmetler: 

Üye veya yakınları, vefat olayını Cenaze Fonu'na bildirdikten sonra ve atf-Cenaze Nakil 

Yardımlaşma Fonu Yönetim Kurulu destek verilmesini onayladığı takdirde, atf - Cenaze 



Nakil Yardımlaşma Fonu aşağıda belirtilen hususları yerine getirmek üzere bir Cenaze 

Nakil Firması'nı görevlendirir. 

a) Resmi makamlar nezdindeki işlemler 

b) Cenazenin İslami usullere göre yapılması gereken dini hizmetleri, yıkanması ve 

kefenlenmesi 

c) Uluslararası standartlara uygun şekilde tabutlanması 

d) Cenazenin havaalanına kadar taşınması ve gidilen havaalanından alınıp, 

defnedileceği yere kadar götürülmesi (Bu hizmet sadece Türkiye için geçerlidir). 

e) Cenaze'ye refakat edecek olan bir kişinin gidiş-dönüş ekonomik sınıf uçak bileti 

masrafı. 

f) Almanya'da defnedilecek cenazeler için sadece gasil, kefen, tabut ve mezarlığa kadar 

nakil masraflar ödenilebilir. Mezar kirası yada satın alma masrafları ödenmez.  

g) 7 aylık düşük ve ölü doğan bebekler için 500,- €  ödenir. 

h) Cenaze sahipleri, atf - Cenaze Nakil Yardımlaşma Fonu'nun bilgisi dışında cenaze 

işlemleri için herhangi bir cenaze firmasını görevlendiremezler. Aksi taktirde, atf - 

Cenaze Nakil Yardımlaşma Fonu tarafından hiçbir sorumluluk kabul edilmez ve 

ödeme yapılmaz. Bu sebeple, atf - Cenaze Nakil Yardımlaşma Fonun dan yararlanma 

hakkına sahip bir cenaze olması halinde, cenazenin aile fertleri veya bir yakını 

tarafından ilk önce atf - Cenaze Nakil Yardımlaşma Fonu ile irtibata geçmesi gerekir. 

 

 
Madde 7 
 

Almanya Dışında Vefat Edenlerin Durumu: 

a) Türkiye`de vefat edenlere 500,- €  ödenir. 

b) Almanya ve Türkiye dışında vefat edenlere sabit meblağ 1.500,- € ödenir.  

atf - Cenaze Nakil Yardımlaşma Fonu diğer masrafları üstlenmez.  

c) Hac'da vefat eden üyeler için ödeme yapılmaz. 

 

 

 

 

Madde 8  

Faydalanma Hakkı: 

Desteklenen kişilerin yardım eden fonun hizmetleri için mutalebe hakkı yoktur. Destek 

harcamalarının tekrardan veya sürekli yapılmış olması halinde bile, atf - Cenaze Nakil 

Yardımlaşma Fonu'na (Almanya Türk Federayon Cenaze Fonu) karşı yasal bir hak 

oluşmaz. atf - Cenaze Nakil Yardımlaşma Fonu'nun bütün hizmetleri ihtiyaridir. 

 



 

Madde 9 

Üyeliğin Sona Ermesi - Diğer Kurallar: 

a) Her Üye, bir takvim yılı sonundan geçerli olmak üzere, üyelikten çıkma hakkına 

sahiptir. Üyelikten çıkış yazılı yapılmak zorundadır ve en geç içinde bulunulan yılın  

01 Şubat tarihine kadar Cenaze Fonu'na ulaştırılmış olmalıdır. 

b) Yıllık masraf payını belirlenen süre içerisinde ödemeyenler, üyelik haklarını 

kaybederler ve Cenaze Fonu'nun sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamazlar. Bu 

durum masraf payını ödeme yükümlülüğünü kaldırmaz.  

c) İstifa veya ihraç yoluyla üyeliği düşenler, devam etmek istediğinde, atf-Cenaze Nakil 

Yardımlaşma Fonu onayladıktan sonra geçmiş borçlarının tamamını ödemesi gerekir. 

d) İstifa veya ihraç yoluyla üyeliği düşenler, ödemiş oldukları masraf paylarını ve kayıt 

ücretini talep etme hakları yoktur.   

e) Eğer ölüm vuku bulmuş ve bu masrafları FON karşılamışsa, üye veya aile fertleri     

10 sene müddetle üyeliğe devam etme mecburiyeti vardır. Veya ödenen masrafı  

FON`a iade ederek üyelikten çıkabilirler.  

f) atf – Cenaze Nakil Yardımlaşma Fonu, üyenin üyeliğinin başlamasından evvel, 

tedavisi mümkün olmayan bir hastalığı olduğunu tesbit ederse, derhal o kişinin 

üyeliğine son verir. Böyle durumlarda, vefat vuku bulduğunda atf – Cenaze Nakil 

Yardımlaşma Fonu hiç bir masraf üstlenmez. 

g) Üyeler ve Cenaze Fonu İdaresi arasındaki anlaşmazlıklarda sadece atf – Cenaze 

Nakil Yardımlaşma Fonu Yönetim Kurulu yetkilidir. 

 

 

Madde 10 

Atf – Cenaze Nakil Yardımlaşma Fonu´nun, üye veya yakınının, Alman makamları 

tarafından verilen ölüm yardım parası ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu gibi hakların tamamı 

üyenin kendisine veya yakınlarına aittir. 

 

 

Madde 11 

Atf – Cenaze Nakil Yardımlaşma Fonu´nun muhtemel değişikliklerini üyeler şimdiden 

kabul etmiş sayılır. 

  


