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CENAZE NAKLİ YARDIMLAŞMA FONU MÜRACAAT FORMU
İsviçre Türk Diyanet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığına Zürih
Vakfınızca hazırlanmış bulunan ''CENAZELERİN TÜRKİYE'YE NAKLİ FONU YÖNETMELİĞİ'' ni
okudum. Söz konusu fondan, belirtilen esaslar çerçevesinde istifade etmek istiyorum. Fon Tüzüğünün 2.

Maddesi (b) bendinde belirlenen giriş aidatı bağışını ödemek için gönderilecek olan faturayı 30
gün içerisinde ödeyeceğimi taahhüt ediyorum. Fonun 6. Maddesi gereğince fon yardımından
yararlanacak olan aile fertleri aşağıda gösterilmiştir.
Gereğini müsadelerinize arz ederim.
Tarih ve İmza:

...................................

.................................

AİLE REİSİNİN:
ADI /SOYADI

:.........................................................................

DOĞUM TARİHİ

:........................................... (gg,aa,yyyy)

İSVİÇRE ADRESİ : Sokak ...............................................................................................................................
Posta Kodu ve Yer .............................../...........................................................................
TELEFON(ev ve mobil)

AİLE FERTLERİNİN
ADI SOYADI

: ..................................................../.....................................................

: (bu bölüme 21 yaşından küçük aile fertleri ve eş yazılacaktır)
DOĞUM TARİHİ (GÜN,AY,YIL)

YAKINLIĞI

Not: Bu form doldurulup imzalandıktan sonra, ödeme yapmadan yukarda belirtilen adrese gönderilecektir.
lütfen arka sayfaya geçiniz →

İTDV CNF YÖNETMELİĞİ
A-DAYANAK VE AMAÇ :
Madde-1 ''Cenaze Nakli Yardımlaşma Fonu Yönetmeliği'' İsviçre Türk Diyanet
Vakfı Tüzüğü'nün 2.2./1 bendine istinaden, aşağıda belirtilen şartları zamanında
yerine getiren vatandaşlarımızdan kendilerinin ve aile fertlerinin Türkiye dışında
vefatları halinde techiz ve tekfinine yardımcı olmak suretiyle acılı günlerde
birbirlerine maddi ve manevi yardımda bulunmalarını, belli bir disiplin dahilinde
organize etmek amacıyla hazırlanmıştır.
B- ÜYELİK:
Madde-2 Cenaze Nakli Yardımlaşma Fonundan yararlanacak kişilerde şu şartlar
aranır:
a) Çifte Uyruklu (Türk ve İsviçre vatandaşı) ya da İsviçre'de resmi ikametli T.C.
vatandaşı olmak. Aile reisinin bu şartlardan birini taşıması halinde bu şartları
taşımayan eşi ve Fon hükümleri çerçevesinde üzerine kayıtlı çocukları da Fon’a
kaydettirilebilir.
b)İsviçre Türk Diyanet Vakfı CNF Bağış hesabına kayıt sırasında;
- 45 yaşına kadar (müracaat tarihinde 45 yaşından gün almayanlar) 108.- Sfr.
- 45-65 yaş arası olanlar (65 yaşından gün almayanlar) 216.- Sfr.
- 65 yaş ve üzerindekiler 324 Sfr. bağışta bulunmak. (Bu bağışlar ilk girişte bir
defaya mahsustur.)
Yine İsviçre Türk Diyanet Vakfının yürüteceği hizmetlere katkıda bulunmak
amacıyla bu Vakfın Yönetim Kurulunun talep etmesi halinde her sene katkı
payının %10’unu geçmeyecek miktardaki bağışı aynı hesaba yatırmak.
Madde-3 İkinci madde'de belirtilen şartları taşıyanların kesin üyeliği, paranın
bankaya yatış tarihinden itibaren 90 gün sonra başlar. 90 günlük kabul süresinde
vefat edenler fon yardımından yararlanamazlar ve yapılan bağış da geri iade
edilmez. (İlgili hesaba para girdikten 7 gün sonra meydana gelen trafik kazası ve
tabi afetler gibi ölümlerinde 90 gün şartı aranmaz) Cenaze fonuna yeni üye
olanlardan ölümcül bir hastalığı bulunanlardan bir yıl içerisinde vefat edenlere
cenaze nakil masraflarının yarısı kadar ödeme yapılır.
Madde-4 Üyeliği kesinleşenlere bir üyelik kartı verilir. Üyelik kartı aile reisi adına
düzenlenir, ailenin diğer fertleri ayrıca kartta belirtilmez.
Aile reisinin belirlenmesinde cinsiyet farkı gözetilmez. Müracaatı hangisi yapıp
imzalamışsa, o aile reisi olarak kabul edilir. Boşanmalarda aile reisinin üyeliği
devam eder. Diğer eşin yeniden üye olması gerekir.
C- YILLIK MASRAF PAYININ HESAPLANMASI:
Madde-5 a) Katkı payı hesaplanırken içinde bulunulan senenin giderleri İsviçre
Türk Diyanet Vakfınca tespit edilir. Bu gider, cenazelerle ilgili tüm masraflar, iki
refakatçinin Türkiye’ye gidiş-dönüş uçak biletleri, personel, kırtasiye, kira,
elektrik-gaz vb. harcamalara %20 lik ilave bir tedbir payı eklenerek hesap edilir.
Ortaya çıkan toplam rakamın Fon hizmetlerinden yararlanma hakkına sahip üye
sayısına (aile reisi olarak) eşit bir şekilde bölünmesiyle ortaya çıkan rakam yıllık
masraf payıdır. Masraf payının ne şekilde hesap edildiği bir bilanço ile üyelere
bildirilir. Bir seneye ait tüm masraflar karşılandıktan sonra katkı paylarından artan
meblağ üyelere iade edilmez; “tedbir miktarı” olarak Fon’da muhafaza edilir. Bu
meblağ Fon hizmetleri dışında başka bir amaç için kullanılamaz.
b) Üyeler belirlenen masraf payını belirtilen süre içerisinde ödemek
zorundadırlar. Vaktinde yapılmayan ödemelerde ilk hatırlatma çekine 5.- Sfr.,
ikincisine 10.- Sfr. posta masraf payı eklenerek gönderilir. İkinci hatırlatma
çekinin gönderildiği tarihten itibaren 30 gün içinde masraf payını ve hatırlatma
masraf bedellerini ödemeyenlerin Fon üyeliği sona erer.
c) Yıllık masraf payı çekleri normal posta ile gönderilmektedir. Bu itibarla her
senenin Ocak ayı sonuna kadar, adres değişikliği, posta hatası vb. nedenlerden
dolayı eline masraf payı ulaşmayan üyeler; fonun 044 242 77 47 nolu telefonunu
arayarak yeni ödeme çeki istemekle yükümlüdürler. Adres değişikliğini
bildirmeyen veya masraf payını belirtilen süre içerisinde ödemeyen üyeler CNF
haklarını kaybederler. Bunların Fon haklarından yararlanabilmesi için geçmişe
dönük tüm eksik ödemelerini masrafları ile birlikte tamamlaması gerekir.
D-CENAZE YARDIMLAŞMA FONUNDAN YARARLANACAK KİŞİLER :
Madde-6 Cenaze Nakli Yardımlaşma Fonundan yararlanacak kişiler şunlardır:
a) Üyenin İsviçre’de ikamet eden; resmi nikâhlı eşi, beraberinde oturan 21 yaşını
doldurmamış, evlenmemiş çocukları, (bekar öğrenci çocuklar belge verilmek
kaydıyla 25 yaşına kadar), bakmakla yükümlü olduğu herhangi bir geliri
bulunmayan ve devamlı yanında kalan anne-babası (Geliri olmadığına dair belge
getirdiği takdirde faydalanır), sağlık vs. nedenlerden dolayı sürekli bakımında
bulunan evlenmemiş çocukları (Doktor raporu gerekir).
b) 21 yaşını dolduran çocuklar üyelikten düşerler, bu kişilerin üyelikleri için genel
şartlar çerçevesinde yeniden müracaat formu doldurarak Fona müracaat etmeleri
gerekir. Hiçbir geliri olmayan bekar kız çocukları durumlarını belgelemek
koşuluyla, yaş sınırı aranmaksızın aile reisi olan babasının veya annesinin
üyeliğinden yararlanır.

c) Türkiye’den ziyaret maksadıyla fona üye akrabalarının yanına gelenler istedikleri
takdirde 324.- Sfr. bağışta bulunurlar ve akrabalarının üzerinden fona üye olurlar.
Bu kişiler sadece İsviçre’de vefatları halinde üyelerimize sağlanan hizmetlerden
yararlanırlar.
E-YAPILACAK YARDIMIN MİKTARI VE İSTENİLECEK BELGELER:
Madde-7 Üyenin ya da 6. maddede belirtilen aile fertlerinin İsviçre’de vefatları
halinde ilgili fondan cenaze sahipleri adına şu masraflar karşılanır:
a)Tabutlama vb. diğer masraflar,
b)T.C. Konsoloslukları ve İsviçre makamları nezdinde resmi işlemlerden doğan
masraflar (otopsi ile ilgili masraflar hariç),
c) Türkiye'ye, mevta’nın defnedileceği en yakın yerleşim biriminin havalimanına
kadar uçakla kargo nakli masrafı,
d) Havalimanından gideceği yere kadar donanımlı cenaze taşıma aracı (Araç
tahsis edilememesi durumunda 200.- Sfr. nakdi ödeme yapılır),
e) Cenazenin refakatinde gidecek iki kişinin ekonomik klas gidiş-dönüş bilet ücreti.
Madde-8 Bu fondan yararlanmaya hak kazanmış kişinin ölümü halinde, öncelikli
olarak Fona veya Fonun üyelerine ismini bildirdiği kişi ve kuruluşa haber verilir ve
fonun talimatları doğrultusunda hareket edilir, aksi halde herhangi bir ödeme
yapılmaz. Aşağıdaki belgeler yakınlarınca en kısa zamanda hazırlanır :
a)Üyelik kartının fotokopisi,
b)Resmi ölüm belgesi,
c)Pasaport, nüfus cüzdanı ve oturum kartı,
d)Evlilik cüzdanı.
F- MASRAF PAYININ ÖDENMESİ :
Madde-9 Vefat halinde masraf payı borcu olanların Fon imkanlarından yararlanma
hakkı ortadan kalkmış olur. Bu kişiler için herhangi bir ödeme yapılmaz.
G- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER :
Madde-10 a) Üye veya fondan yararlanma hakkına sahip fertlerden birinin vefat
etmesi halinde, geride kalan varis aile fertleri 10 yıl süreyle üyelikten çıkamazlar.
Çıktıkları takdirde fon tarafından yapılan masrafları geri iade etmek zorundadırlar.
b) Üyelikten ayrılmak isteyenler ayrılmak istedikleri senenin masraf payını
ödeyerek yazılı bir dilekçe ile ayrılabilirler. İlk girişte ödenen bağışlar hiç bir suretle
iade edilmez. Fon üyeliğinden ayrılan kişi tekrar üye olmak istediği takdirde ilk
üyeliğinden itibaren her yıla ait ödemediği bütün katkı paylarını masrafları ile
birlikte ödeyerek tekrar üye olabilir. Bu hüküm Türkiye’ye kesin dönüş yapıp,
İsviçre’ye yasal yollardan tekrar dönüp Fona yeniden üye olmak isteyenlere
uygulanmaz.
Madde-11 Cenazelerini İsviçre’de toprağa vermek isteyenlerin mezar yeri haricinde
masrafları karşılanır.
Madde-12 Üyelerin izinli olarak Türkiye'de bulunduğu
sırada vefâtı halinde,
cenazesinde bulunmak üzere, üyelik başvuru formunda beyan edilen kişilerden
ikisine, vefat tarihinden itibaren bir hafta içerisinde gitmek ve ölüm raporunun aslını
veya fotokopisini, ibraz etmek şartıyla ekonomik klas Türkiye'ye gidiş-dönüş bilet
ücreti ve harcama belgesi ibraz etmek kaydıyla İsviçre’de fon üyesine ödenen
meblağı geçmeyecek kadar ödeme yapılır
Madde-13 Üyelik konusundaki değişiklikler (doğum, evlenme, adres değişikliği) 15
gün içinde Fona bildirilir. Boşanma ve Türkiye’ye kesin dönüş yazılı olarak
bildirilmesi gerekir. Aksi takdirde ortaya çıkacak aksaklıklardan dolayı sorumluluk
üyeye aittir.
Madde-14 Fona üye olan bir kişinin ölü olarak doğan çocuğunun refakatçi bileti ve
ambülans ücreti dışında diğer masrafları karşılanır.
Madde-15 İsviçre ve Türkiye dışında 3. bir ülkede vefat eden üyelerimize, İsviçre
dahilinde yapılan masraf tutarı kadar bir ödeme yapılır. Fon üyelerimizden birinin
masraflarının herhangi bir sigorta veya yardımlaşma fonu tarafından karşılanması
halinde, cenaze sahiplerine İsviçre dahilinde bir cenaze için yapılan masraf
tutarının yarısı kadar nakdi yardım yapılır.
Madde-16 Deprem, sel felaketi v.b. tabi afetler sebebiyle meydana gelecek büyük
sayıdaki ölümlerde; Fon’un vefat eden üyeler için ödeyebileceği toplam miktar
“tedbir miktarı”nın toplamından daha fazla olamaz. Toplu ölüm sebebiyle ortaya
çıkan masrafın “tedbir miktarı”nın toplamından fazla olması halinde “tedbir miktarı”
vefat eden üyelerimiz için eşit miktarda harcanır.
Madde-17 Cenaze Nakli Yardımlaşma Fonu Yönetmeliğinde yapılacak olan
değişiklikler İsviçre Türk Diyanet Vakfı Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Üyelerle
Fon arasındaki ihtilaflarda son karar mercii İsviçre Türk Diyanet Vakfı Yönetim
Kuruludur. Cenaze Nakli Yardımlaşma Fonunun denetimi İsviçre Türk Diyanet
Vakfının denetimi içinde gerçekleştirilir.
Madde-18 İsviçre Türk Diyanet Vakfı ana tüzüğünün 2.2./i fıkrası gereğince
hazırlanan ve son şekli 01.01. 2005 tarihinde yürürlüğe konulmuş bulunan İsviçre
Türk Diyanet Vakfı Cenaze Nakli Yardımlaşma Fonu Yönetmeliğinde yapılan son
değişiklikler 01.03.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere İsviçre Türk
Diyanet Vakfı Yönetim Kurulunun 24.11.2007 tarih ve 130 sayılı kararı ile
onaylanmıştır.

