VIKZ Sterbefonds gGmbH Şartnamesi
§1
Sözleşme Hedefleri
(1) VIKZ Sterbefonds gGmbH’nın (İKMB Cenaze Fonu) (bundan sonra metinde Cenaze
Fonu olarak adlandırılır) kuruluş gayesi; Almanya’da yaşayan Müslümanlara vefat
halinde rehberlik yapmak, mevtaların Islami usül kaide ve inancına göre teçhiz ve
tekfinini sağlamak, cenazeleri emin ve ehil ellerden dini usullere göre, Cenaze
Fonu’nun hizmet verdiği ülkelerde defin edilecek yere nakletmek ve aşağıda belirtilen
kurallar dahilinde gerekli masrafların üstlenilmesini sağlamaktır.
(2) Cenaze Fonu’nun gelirlerinin 2/3’si, yıllık olarak bu maddede belirtilen gayeler
çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine ayrılır. Nakil giderlerine katkıda bulunmak, yönetim
kurulu kararına bağlı olup Cenaze Fonu’nun gayeleri çerçevesinde gerçekleşir.
Yapılacak ödemeler üzerine hukuki hak iddia edilemez. Cenaze Fonu’nun tüm
yardımları gönüllülük ilkesine bağlıdır.
§2
Sözleşme için aranan şartlar
(1) Sözleşme tarafı (Vertragspartner);
a) Müslüman olması
b) Almanya’da ikamet etmesi
c) İlk kayıt esnasında (bir defaya mahsus) aşağıda belirtildiği şekilde kayıt ücretini
ödemesi,
d) Web sayfamızdan (güncel adres: www.sterbefonds.de) online başvuru
formunu veya başvuru dilekçesini eksiksiz doldurarak müracaat etmesi,
e) Sözleşme sahibinin ve § 3 uyarınca diğer hak sahiplerinin kural olarak 55 yaşını
doldurmamış olması şarttır. 55 yaşını doldurmasına rağmen üye olmak isteyen
kişiler; § 2 fıkra 2 uyarınca, bir defaya mahsus olarak, 55 yaşını geçirdiği her yıl
için 55 € ilave kayıt ücreti öder. Bu kişilerin, sadece tek kişilik kayıt yapması
mümkündür.
(2) Kayıt ücreti, aşağıda belirtildiği üzere yaş sınırlamaları çerçevesinde ödenir.
18 – 30 yaş arası: 0,00 €
31 – 55 yaş arası: 55,00 €
55 yaş üzeri: Geçirilen her bir yaş için ilave 55,00 €
Belirtilen yaş sınırlarının tesbitinde, § 3 uyarınca hak sahibi olanlar arasında en yaşlı
birey esas alınır.

(3) Yönetim kurulu, kişilerin başvurularını gerekçe göstermeden red etme hakkına sahiptir.
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(4) Başvuru yapıldıktan sonra Cenaze Fonu yetkilileri tarafından sözleşme sahibine, üyelik
numarası ve ödenmesi gereken meblağ yazılı olarak bildirilir. Ödeme gerçekleştikten
sonra üyelik kartı gönderilir. Sözleşme sahibi, üyelik kartını muhafaza edip kendisinden
talep edildiğinde ibraz etmekle yükümlüdür. Üyelik kartının kayıp olması durumunda,
üyeden 5,00 € işlem masrafı talep edilir ve yenisi gönderilir.
§3
Cenaze Fonunun hizmetlerinden yararlanacak kişiler
Aşağıda zikredilen kişiler, § 2’de belirtilen şartlar dâhilinde Cenaze Fonu’nun hizmetlerinden
yararlanabilir:
a) Sözleşme sahibi ve eşi.
b) Sözleşme sahibinin veya eşinin henüz 18 yaşını doldurmamış ve evli olmayan
çocukları. Ancak doğmadan önce vefat eden çocuklar bunun dışındadır.
c) Sözleşme sahibinin veya eşinin mesleki veya okul eğitimine devam eden ve
henüz 25 yaşını doldurmamış olan çocukları
d) Sözleşme sahibinin eşinden boşanması halinde, eşinin Cenaze Fonu’ndan
yararlanma hakkı düşer. Sözleşme sahibinden boşanan eşin, Cenaze Fonu’ndan
yararlanmaya devam etmesi için boşanma tarihinden itibaren bir yıl içersinde
ayrıca kayıt yaptırması durumunda kayıt ücreti alınmaz ve 90 günlük bekleme
süresi işlemez.
e) Sözleşme sahibinin vefatı durumunda, sözleşme eşinin adına devam eder.
Yukarda belirtilen şartların dışında kalan çocuklara, ayrı bir müracaat formu ile
müstakilen Cenaze Fonu kaydı yapılması gerekir.
§4
Sözleşmenin yürürlüğe girişi
Sözleşme, § 2’de belirtilen tüm şartlar yerine getirildiği takdirde, kayıt ücreti ve aidatın
tamamının hesaba ulaştığı tarihten 90 gün sonra başlar. Bu bekleme süresi içersinde vefat
eden sözleşme sahibinin ödemiş olduğu aidat ve eğer varsa, ilave kayıt ücreti iade edilmez.
Kaza sonucu vefat edenler için 90 günlük bekleme süresi şartı aranmaz.

§5
Aidat
(1) Sözleşme sahibi, yönetim kurulu tarafından tesbit edilen ve web sayfamızda
(güncel adres: www.sterbefonds.de) ilan edilen yıllık aidatı, her başlayan senenin en
geç 31 Ocak tarihine kadar ödemekle yükümlüdür. Aidatın zamanında ödenmemesi
durumunda, sözleşme sahibi ve diğer hak sahipleri borcun ödenmesine ve eğer varsa,
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§ 5 fıkra 2’de zikredilen 30 günlük bekleme süresinin bitmesine kadar § 7’de belirtilen
hizmetlerden yararlanamaz.
(2) Ödeme tarihini geçiren sözleşme sahiplerinin üyelikleri iptal edilebilir. Cenaze Fonu
aidatının ödenmemesiyle bağlantılı olarak sona eren sözleşmelerde, borcu olan
sözleşme sahibi tekrar üyeliğe devam etmek isterse birikmiş olan aidat borçlarının
tamamını öder ve 30 gün bekledikten sonra üyeliği devam eder. Aynı husus, sözleşme
devam etmesine rağmen, bir yıllık ve daha fazla aidat borcu bulunan sözleşme
sahipleri için de geçerlidir. Bu süreyi aşmayan borçların ödenmesi durumunda 30
günlük bekleme süresi işlemez.
§ 5a Fesih
Sözleşme tarafları, her yılın sonuna çıkış verebilir. Fesih beyanı, devam eden yılın 30
Eylül tarihine kadar yazılı olarak karşı tarafa ulaştırılır. Aksi takdirde, sözleşme bir yıl
uzar.
§6
Maddi yardıma muhtaç olma
(1) Cenaze Fonu’nun ödenekleri öncelikli olarak, vefat eden kişinin, vefat döneminde bu
maddede belirtilen, maddi yardıma muhtaçlığına bağlı olarak yapılır.
(2) Kişinin maddi yardıma muhtaçlık durumu, ölümü döneminde elde ettiği gelirleri
dikkate alınarak hesaplanır. Kişinin gelirlerinin tesbiti, § 53 AO çerçevesinde
gerçekleşir. Bu konuyla ilgili evrakların eksik olması durumunda yardım edilmeyebilir.
(3) Cenaze Fonu’ndan ödenek talep eden sözleşme sahibinin varisleri, vefat eden kişinin
maddi durumunu bildiren resmi kurumlarca hazırlanmış belgeleri sunmak zorundadır
§7
Cenaze Fonu’nun sunduğu hizmetler
Sözleşmenin § 2 ila § 5 arasında belirtilen şartlar dâhilinde, Cenaze Fonu Yönetim Kurulu
tarafından verilmesi uygun görülen hizmetler şunlardır:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
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Cenaze nakli için resmi işlemler takip edilir
Cenazenin İslami usullere uygun olarak techiz ve tekfini yapılır
Cenaze, uluslararası standartlara uygun tabuta konulur
Cenaze, cenaze aracı ile Almanya’da bulunan bir havaalanına ve oradan hizmet
verilen ülkelere uçak ile nakledir
Refakatçi bir kişinin uçak bilet masrafı karşılanır
Cenaze, hizmet verilen ülkedeki havaalanlarından cenaze aracı ile alınıp defin
yapılacağı yere kadar taşınır
Cenazenin Türkiye haricindeki farklı bir ülkeye nakil edilmesinin talebi
durumunda, Cenaze Fonu’na kayıt esnasında ek sözleşme yapılır
Cenazenin Almanya’da defnedilmesini arzu eden kişiler için a) ila c)
bentlerinde zikredilen hizmetler geçerlidir. Ayrıca Almanya içerisinde mezara

i)
j)
k)

l)

kadar nakil gerçekleştirilir. Mezar ve benzeri masraflar Cenaze Fonu tarafından
karşılanmaz
Türkiye veya Hicaz’da vefat durumlarında sadece şehirlerarası nakil ücreti,
fatura ibraz edildiği takdirde karşılanır
Sözleşme sahibinin veya diğer hak sahiplerinden birisinin Almanya, Türkiye
veya Hicaz haricindeki ülkelerde vefat etmesi takdirinde varislerine 1.500,00
€’luk ödeme yapılır
Cenazenin nakli esnasında; resmi makamlardan, tatil ve bayram günlerinden,
hava yolu şirketinden veya hava muhalefeti, doğal afet gibi mücbir
sebeplerden kaynaklanan gecikme ve aksaklıklardan Cenaze Fonu sorumlu
değildir
Deprem, sel gibi toplu ölüm vakalarında ödemeler Cenaze Fonu tarafından
özel olarak değerlendirilir
§ 8 Vefat Halinde Cenaze Sahiplerinin Yükümlülükleri

(1) Vefat durumunda, cenazeyle ilgilenen kişiler Cenaze Fonu’nu derhal bilgilendirir ve
aşağıda belirtilen evrakları hazır bulundurur:
a)
b)
c)
d)

Mevtanın pasaportu
Mevtanın nufüs cüzdanı
Mevta evli ise evlilik cüzdanı
Vefat evde vuku buldu ise ölüm belgesi (mümkünse ev hekiminden, diğer
durumlarda nöbetçi hekimden)

(2) Belgelerin eksikliğinden veya temininin gecikmesinden doğan ek masraflar Cenaze
Fonu tarafından karşılanmaz.
(3) Cenaze Fonu’na bilgi verilmeden yapılan nakiller ve sair işlemler için masraf bedeli
talep edilemez
§ 9 Bilgi verme yükümlülüğü
Sözleşme sahibinin veya hak sahibi diğer kişilerin kişisel bilgilerindeki (medeni hali, adres,
banka ve telefon numarası vs.) değişikliğin eksiksiz şekilde ve doğrudan VIKZ Sterbefonds
GmbH’ye 15 gün içinde yazılı olarak bildirilmesi şarttır. Sözleşme sahibinin sebep olduğu
iletişimsizlikten dolayı Cenaze Fonu sorumlu tutulamaz.
§ 10
Mahkeme yeri
Taraflar arasındaki anlaşmazlıklarda Köln mahkemeleri yetkilidir.
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