VIKZ Cenaze Fonu gGmbH Şartnamesi

§1
Sözleşme Hedefleri
(1) VIKZ Cenaze Fonu gGmbH’nın (bundan sonra Metinde Cenaze Fonu olarak
adlandırılır) kuruluş gayesi, Almanya’da yaşayan tüm Müslümanlara acı günlerinde
yardımcı olmak, mevtalarını islami usüllere göre defnetmeyi sağlamak, cenazeleri
emin ve ehil ellerden dini usüllere göre geldikleri ülkelere nakletmek ve aşağıda
belirtilen kurallar dahilinde gerekli masrafların üstlenmesini sağlamak.
(2) Defin giderlerine katkıda bulunmak yönetimin kararına bağlı olup Cenaze Fonu’nun
gayeleri çerçevesinde gerçekleşir. Yapılacak ödemeler üzerine hukuki hak iddia
edilemez.
(3) Cenaze Fonu’nun gelirlerinin 2/3 si senelik olarak § 6 maddede belirtilen gayeler
çerçevesinde yardıma muhtaç kişilere ayrılır.
§2
Sözleşmenin gerçekleşmesi için aranan şartlar
(1) Dilekçe sahibinin;
a)
b)
c)
d)

Müslüman olması
Almanya’da ikamet ediyor olması
Yıllık üyelik aidatı olan 55,00 €’yu düzenli ödemesi
Başvuru dilekçesini eksiksiz doldurup imzalaması (yıllık aidat olan 55,00 €’yu
Cenaze Fonu’nun Banka hesabına yatırıp banka makbuzunun başvuru
dilekçesi ile birlikte İslam Kültür Merkezleri Birliği Cenaze Fonu gGmbH (VIKZ
Sterbefonds gGmbH) adresi olan –Vogelsanger Str. 290, 50825 Köln‐
adresine gönderilmesi lazımdır.Üyelik aidatlarını düzenli şekilde ödemeyen
üyeler Cenaze Fonu’nun hizmetlerinden faydalanamazlar).
e) 55 yaşını doldurmuş olmamaları (55 yaşını doldurmasına rağmen yine de üye
olmak isteyen kişiler, kayıt ücreti haricinde geçirdiği her yıl karşılığı, bir
defaya mahsus olarak, yıllık aidat miktarı ilaveten öder. Bu kişiler sadece
kendileri Cenaze Fonu hizmetlerinden faydalanabilirler.)
(2) İdare, kişilerin üyelik başvurularını red etme hakkına sahip bulunmaktadır.
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§3
Üyelik ne zaman yürürlüğe girer
(1) Sözleşme, § 2 maddede belirtilen tüm şartlar yerine getirildiği takdirde, aidatın
hesaba ulaştığı tarihten 60 gün sonra başlar. Ani sebeplerden dolayı vefaat eden
üyeler (kaza sonucu ölümler), 60 günlük süreyi beklemeden, Cenaze Fonu’nun
hizmetlerinden yararlanabilirler.
(2) Ağır hastalıklara (kanser ve benzeri hastalıklara) yakalanan üyelerin sözleşmeleri
ancak 24 aylık bir süreden sonra geçerlilik kazanır. Bu gibi kişilerin 24 ay içerisinde
vuku bulan ölümlerinde doktor belgelerinin ibraz edilmesi gerekir.
§4
Fonun hizmetlerinden faydalanacak kişiler
(1) Aşağıda sayılı bulunan kişiler, § 2 meddede belirtilen şartlar dahilinde Cenaze
Fonu’nun hizmetlerinden faydalanabilirler:
a) Sözleşme sahibi ve eşi
b) Sözleşme sahibinin henüz 18 yaşını doldurmamış çocukları
c) Sözleşme sahibinin mesleki veya okul eğitiminde bulunan ve henüz 25 yaşını
doldurmamış olan çocukları.
(2) Sözleşme sahibinin henüz 18 yaşını bitirmiş fakat mesleki veya tahsil eğitiminde
bulunmayan veya evlenmiş çocukları ebeveynlerinin üzerinden Cenaze Fonu’nun
hizmetlerinden faydalanamazlar.
(3) Bu durumda bulunan çocukların hizmetten faydalanma başvuruları haber verilmeden
dikkate alınmaz.
§5
Fonun hizmetlerinden yararlanamayanlar
(1) Sözleşme sahipleri, Cenaze Fonu’nun hizmetlerinden faydalanması için, hukuken hak
talep edemezler. Takrarlanarak ve sürekli olarak yapılan yardım ödenekleri
gerçekleşse de Cenaze Fonu’nun hizmetlerinden faydalanılması hususunda herhangi
bir hukuki talep hakkına sahip olamazlar. Cenaze Fonu’nun tüm yardımları gönüllülük
ilkesine bağlıdır.
(2) Cenaze Fonu’nun ödenekleri öncelikli olarak, ölen kişinin, ölüm döneminde § 6
maddede belirtilen ekonomik yardıma olan ihtiyacına bağlı olarak yapılır.
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§6
Maddi yardıma muhtaç olma
(1) Kişinin maddi yardıma muhtaç durumu ölümü döneminde elde ettiği gelirleri dikkate
alınarak hesaplanır.
(2) Kişinin gelirleri, XII nolu Sosyal kanunun § 28 maddesinde normal şartlarda belirtilen
sosyal yardımın dört mislini geçmemesi gerekir. Yalnız kalan kişilerde veya aile
reislerinde bu miktar dört misli yerine beş misli olarak geçerli olur. Gelirleri, geçimini
sağlaması için yeterli olan ve bu gelirlerini ( nakil işlemlerinde) kullanılmasında
sakınca olmayan kişiler için bu geçerli sayılmaz. Olağan dışı sebeplerden dolayı maddi
sıkıntı içerisine giren kişilerin gelirleri veya malvarlıkları bahsolunan sınırları aşabilir.
Bu manada gelirler:
a) Gelir vergileri kanunun § 2 maddesi 1 bendinde belirtilen gelirler ve
b) Aile reisinin veya diğer aile ferdlerince geçimin sağlanmasına yardımcı olacak
veya uygun olan gelirleri. Bu gelirlere sosyal yardım kapsamında yapılan
ödenekler dahil olmayıp, sosyal yardım miktarı seviyesinde yardıma muhtaç
olmayan kişilere yapılan ödenekler ise, dahil edilir.
(3) Şayet vefat eden kişinin mal varlığı, cenazesinin Türkiye’de defnedilmesine yeterli
durumda ise kişi yardıma muhtaç değildir demektir. Düşük miktarda ki malvarlığı,
(piyasa değeri) 15.000,00 € altında bulunan malvarlıkları dikkate alınmaz. Kişinin
nafakalardan oluşan borçları veya mirasdan dolayı oluşacak olan ödemeleri dikkate
alınarak mahsup olunur. Kişinin ev eşyaları veya makul değerde mülkiyetinde bulunan
evi bu hesap dışında tutulur.
(4) Fonun ödeneklerini talep etmekte mükellef bulunan kişinin akrabaları, ölen kişinin
maddi durumunu bildiren bilgileri sunmak zorundadırlar.
§7
Fonumuz’un sunduğu hizmetler
Sözleşmenin § 1 maddenin 2.nci ve 3.üncü bendlerinde belirtilen şartlar dahilinde Cenaze
Fonu İdaresi tarafından yapılması uygun bulunan hizmetler ışığında şu hizmetler verilir:
a)
b)
c)
d)

3 AGB Türkisch.doc

Tüm resmi işlemlerin üstlenilmesi
Cenazenin İslami usullere uygun olarak techiz ve tekfini
Cenaze Avrupa standardlarına uygun olarak tabuta konulur;
Cenaze, cenaze aracı ile havaalanına götürülüp kendi ülkesine uçak ile nakil
edilir. Cenaze Fonu refakatcı bir kişinin masrafını üstlenir. (Türk Hava Yolları
tarafınca belirtilen aynı gün için geçerli olan kısa tarife çerçevesinde ekonomi
class bilet fiyatı sözkonusudur)

e) Cenaze yine cenaze aracı ile Türk Havaalanlarından alınıp defin yapılacağı
yere kadar taşınır. Bu işlem için gereken masraflar üstlenir. (Evinde vefat
eden kişiler için, ölüm belgesi tanzim eden doktorun masrafı üstlenir. Şayet
ceset morgda saklı tutulur ise morg ücretleri yakınları tarafından üstlenilir).
f) Almanya’da defnedilmesi arzulanan kişiler için a) dan c) ye kadar olan
hizmetler geçerlidir. Cenazenin nakil işlem ücretleri üstlenilir. ( Mezar ve
benzeri masraflar yakınları tarafından üstlenilir).
g) Kişilerin kendi memleketlerindeki (Türkiye) vefatlarda sadece şehirler arası
nakil ücreti fatura ibraz edildiği taktirde üstlenilir.
h) Sözleşme ortakları veya hak sahibi diğer akrabaları Almanya ve Türkiye
dışında vefaat ettikleri takdirde geriye kalan akrabalarına 1.500,00 €’luk
ödeme yapılır. ( İzin veya resmi bayramlardan dolayı gecikmelerden dolayı
VIKZ Cenaze Fonu gGmbh sorumlu tutulamaz).
i) Toplu ölüm vakalarında ödemeler fon tarafından özel olarak değerlendirilir.
§8
Biligi verme yükümlülüğü
(1) Her sözleşme ortağı, kendisini veya ailesini ilgilendiren kişisel bilgileri eksiksiz olarak
VIKZ Sterbefonds gGmbH’ye 15 gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu bilgiler kişinin
sözleşme haklarından faydalanma hakkına sahip aile fertlerinin de medeni hali,
ikamet değişikliği, adres ve telefon bilgilerinden ibarettir.
(2) Vefaatı durumunda kişinin akrabaları Cenaze Fonu’nu derhal bilgilendirmekle
yükümlü olup aşağıda sayılan evrakları hazır bulundurmaları gerekir;
a) § 9 da belirtilen yetkilendirilme çerçevesinde üyelik kartının kopyası;
b) Mevtanın ölüm belgesi;
c) Mevtanın Nüfus kimliğinin kopyası (Pasaport veya Nüfus Cüzdanı)
(3) Fonun haberi olmadan kendi sorumluluğu üzere yapılan nakiller için fon masraf
karşılamaz.
§9
Temsil kimliği
Dilekçe sahibi başvuru dilekçesini ve kayıt ücretini gösteren ödeme makbuzu ile birlikte
Cenaze Fonu adresine gönderip evrakları değerlendirilir. Müracaatı kabul edildiğine dair
sözleşme sahibine üyelik kimliği ve üyelik numarası gönderilir. Sözleşme sahibi üyelik kartını
muhafaza edip kendisinden talep edildiğinde ibraz etmekle yükümlüdür. ( Kayıp durumunda
üyeden 5,00 € işlem masrafı talep edilir ve yenisi gönderilir). Gerekli bütün işlemler bu
kimliğe göre yapılır.
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