
İsviçre Türk Diyanet Vakfı (İTDV) bir Cenaze Fonu (CNF) işletmektedir. Bu Cenaze 
Fonu’nun amacı, vefat eden kişilerin cenazelerinin ülkelerine nakil edilmesini sağlamak 
ve vefat edenin yakınlarını vakıf tüzüğünün 2.2.İ maddesi uyarınca maddi ve manevi 
açıdan desteklemektir.

İsviçre Türk Diyanet Vakfı, Cenaze Fonu’nun amacına uygun hizmet verebilmesi için 
bağışlara ihtiyaç duyar. 

Vakıf Mütevelli Heyeti, Vakıf tüzüğünün 8.2. maddesi uyarınca Cenaze Fonu 
organizasyonu ve Fon hizmetlerinin yerine getirilmesi için aşağıdaki yönetmeliği 
hazırlamıştır:

Yönetmelik:
A. Genel uyarılar
1. İsviçre Türk Diyanet Vakfı, hukuki zorunluluğa sahip olmaksızın, Cenaze Fonu
 aracılığı ile hizmet vermektedir. Cenaze Fonu hizmet ve desteklerini, Cenaze
 Fonunun personel, teknik ve maddi imkanları dahilinde verir.
2. Cenaze Fonu, sigorta statüsüne sahip değildir. Cenaze Fonu kaynakları ile
 karşılanan hizmet ve destekler kamu yararı çerçevesinde Vakıf Mütevelli Heyeti
 takdiri ile verilmektedir.

B. Bağışçı olmak
3. İsviçre’de veya Liechtenstein Prensliğinde süresiz oturma iznine sahip olan (özel)
 kişiler İsviçre Türk Diyanet Vakfı’na bağışçı olabilirler. İstisnai olarak İsviçre’de
 turist olarak bulunan kişiler de bağışçı olabilir.
4. İsviçre Türk Diyanet Vakfına bağışçı olmak isteyenler vakfın yönetim kuruluna
 yazılı olarak taleplerini iletirler. Vakıf yönetim kurulu bağışçının kabulü veya reddi
 konusunda kendi takdiri doğrultusunda karar verir. Bağışçı olmayı sağlayan kanuni
 bir hak yoktur. 
5. Bağışçıya bir üyelik kartı verilir. Ailelere verilen bağışçı kartının üzerinde bağışçılık
 başvurusunu yapan ve imzalayan bağışçının adı yazar. Bağışçı kartı başkasına
 devredilemez. 
6. Vakıf Yönetim Kurulu suistimal durumunda üyelik kartını geri alma hakkına
 sahiptir. Bağışçılığın iptal edilmesi, giriş ücreti ve/veya yıllık ücretin iade edilmesi
 hakkını doğurmaz. 
7. Cenaze Fonu hizmetlerinden yararlanabilmek için giriş bağış ücretinin ödenmesin
 den sonra 90 günlük bekleme süresinin geçmesi gerekir. Doğal afet, şiddet eylemi
 veya trafik kazası nedeniyle vefat edenler için bekleme süresi giriş ücretinin hesaba
 geçtiği tarihten itibaren 3 gündür. 
8. Bekleme süresi içinde gerçekleşen vefat halinde Cenaze Fonu hizmetlerinden
 yararlanma, giriş ücreti ve / veya yıllık ücretin iade edilmesi söz konusu değildir.
9. Bağışçılığını yenilemek istemeyenler, İsviçre Türk Diyanet Vakfına yazılı bildirim
 de bulunmalıdır. Yıllık ücretin ödenmemesi her halükarda bağışçılığın
 sonlandırıldığı anlamına gelmektedir.
10. Bağışçı kartı sahibinin eşi ve reşit olmayan çocukları, İsviçre veya Liechtenstein
 Prensliğinde ikamet ettikleri taktirde Cenaze Fonu hizmetlerinden yararlanma 
 hakkına sahiptirler.
11. Adres, medeni hal değişikliği, doğum, ikamet adresi değişikliği vs. gibi durumlar
 bağışçı tarafından 30 gün içerisinde Vakıf Yönetim Kuruluna bildirilmelidir.
12. Bağışçının boşandığı eşi hukuken boşanma gerçekleştikten sonra giriş ücreti   
 ödemeden ve bekleme süresi olmadan yeni bağışçılık talebinde bulunma hakkına  
 sahiptir. Reşit yaşa erişen çocukta giriş ücreti ödemeden ve bekleme süresi 
 olmadan yeni bağışçılık talebinde bulunma hakkına sahiptir.
13. İsviçre veya Liechtenstein Prensliğinde ikamet etmeyen ve süresiz oturma iznine 
 sahip olmayan aile bireyleri Cenaze Fonu imkanlarından faydalanamazlar.

C. Bağışçılık ödemeleri 
14. Fon bağışçıları Cenaze Fonuna yaş grubuna göre belirlenen, bir defaya mahsus
 ödenen giriş ücreti ve yıllık ücreti öderler.
15. İsviçre Türk Diyanet Vakfı Yönetim Kurulu bağış tutarlarını Cenaze Fonu’nun 
 ihtiyacına göre belirlemek zorunda değildir.
16. İsviçre Türk Diyanet Vakfı bağışçısının Cenaze Fonuna ödeyeceği tutar aşağıdaki
 gibidir:
 ■ 18-30 Yaş arası 0.- CHF  giriş ücreti + (yıllık ücret)
 ■ 31-40 Yaş arası 120.- CHF  giriş ücreti + (yıllık ücret)
 ■ 41-50 Yaş arası 200.- CHF  giriş ücreti + (yıllık ücret)
 ■ 51-60 Yaş arası 250.- CHF  giriş ücreti + (yıllık ücret)
 ■ 61-70 Yaş arası 400.- CHF  giriş ücreti + (yıllık ücret)
 ■ 71- yaş üzeri olanlar 750.- CHF  giriş ücreti + (yıllık ücret)

 Vakfa yapılan bağışlar isteğe bağlı yardımdır ve bağışçıya Cenaze Fonu’ndan veya
 Cenaze Fonu’nun görevlendirdiği yerlerden yasal hizmet alma hakkı vermez. 

 

 Vakıf yönetmelik ve vakıf tüzüğü dahilinde maddi ve personel imkanları
 çerçevesinde kişilere destek sağlar.
 
 Vakıf, bağışçıların yaptıkları bağış için teşekkürlerini sunabilir. Bu sunum reklam
 karakteri taşımayan, tarafsız şekilde yapılır, örneğin yıllık raporlarda, faaliyet
 raporlarında, sorumluluk raporlarında, ve/veya vakfın internet sayfasında yayımlanabilir.

 Bağışcının adına internet sayfası üzerinden link kurulması söz konusu değildir. 

17. İsviçre Türk Diyanet Vakfı Yönetim Kurulu, Cenaze Fonu bağışçısına ve ailesine
 hizmetlerinden ötürü teşekkür etme mahiyetinde Cenaze Fonu veya Cenaze
 Fonu’nun görevlendirdiği yerlerden ödenen giderleri kısmen veya tamamen hibe
 edebilir. 

D.Vefat halinde yapılanlar
18. Bağışcı veya aile fertleri vefat haberini 044 242 77 47 telefon numarasından İsviçre
 Türk Diyanet Vakfına bildirmek ve İsviçre Türk Diyanet Vakfı tarafından
 belirlenen cenaze firmasına aşağıdaki belgeleri teslim etmek zorundadır:
 • Vefat edenin pasaportu
 • Vefat edenin kimliği
 • Vefat edenin doğum belgesi
 • Vefat eden evli ise, uluslararası evlenme belgesi
 • Ölüm nedenini açıklayan ve bir doktor tarafından düzenlenmiş ölüm belgesi 
 • Kaza ve bilinmeyen nedenlerden ötürü vefat edenler için cenazenin serbest
 bırakıldığını onaylayan belge
 • Defin izni
 • Cenazenin yurtdışına nakil edilebilmesi için izin kağıdı
19. Eksik belge nedeniyle meydana gelen masraflar Cenaze Fonu tarafından karşılanmaz. 

E. Cenaze fonu tarafından verilen hizmet ve destekler
20. Cenaze Fonundan aşağıdaki giderler karşılanır. (Bu hizmetlerin yerine getirilebil
 mesi için Vakıf Yönetim Kurulu üçüncü şahısları/firmaları görevlendirme yetkisine
 sahiptir.):
 • Cenaze yıkama giderleri
 • Kefen masrafı
 • Tabut masrafı
 • Cenaze nakil masrafı – kara veya havayolu ile defin yerine kadar
 • İsviçre veya Liechtenstein Prensliği dışındaki definlerde, defin yerine yakın   
 bulunan bir havalimanına kadar olan nakil (Bu madde tüm ülkeler için geçerlidir)
 • Vefat eden kişinin 2 aile ferdinin defin yerine kadar seyahat masrafları (Bu madde
 Türkiye ve Avrupa ülkeleri için geçerlidir.)

21. Cenaze Fonu tarafından karşılanmayan giderler:
 • Defin masrafı
 • Mezar yeri ve bakımı
 • Varış havalimanının Türkiye veya İsviçre dışında olması durumunda, bu limandan
 itibaren meydana gelen masraflar
22. İsviçre Türk Diyanet Vakfı veya vakfın yönetim kurulu meydana gelen gecikmelerin
 veya cenaze nakli sırasındaki  kesintilerin sebep olduğu sonuçlardan  veya cenaze
 fonunun verdiği hizmetlerden dolayı meydana gelen zararlardan hiçbir şekilde
 mesul değildir. 

F. İsviçre dışında gerçekleşen vefat
23. Bağışçının memleketinde vefat etmesi halinde, 2 aile ferdinin defin yerine seyahat
 masrafları cenaze fonunca karşılanır. ( Bu madde tüm ülkeler için geçerlidir.)
24. Bağışçının hac veya umre ziyareti ile İsviçre veya memleketi dışında bir yerde vefat
 etmesi halinde İsviçre Türk Diyanet Vakfı aile fertlerine gider belgesi ibraz
 edilmediği taktirde 500 Fr., gider belgesinin ibraz edildiği durumlarda ise en fazla
 5000 Fr. ödeme yapar.

G. Kişisel bilgiler ve bu bilgilerin korunması
25. Cenaze Fonu’nun ve Cenaze Fonu’nun görevlendirdiği üçüncü firmaların vereceği
 hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan bilgi ve değişiklikler üye
 tarafından İsviçre Türk Diyanet Vakfına bildirilmelidir (örneğin adres değişikliği,
 medeni hal değişikliği, reşit olmayan çocuklar vs. gibi). Bağışçılar, bu bilgilerin   
 İsviçre Türk Diyanet Vakfı tarafından, Cenaze Fonu’nun veya Cenaze Fonu’nun
 görevlendirdiği üçüncü firmalar tarafından kullanılmasını kabul ederler (bilgilerin
 Cenaze Fonu veya üçüncü firmaların vereceği hizmetler için gerekli olması halinde).

 Bu Yönetmelik 09 Aralık 2017 tarihinde Zürih’te yapılan 15. İTDV Olağan Genel  
 Kurul Toplantısında kabul edilmiştir.

İsviçre Türk Diyanet Vakfı Cenaze Nakli Yardımlaşma Fonu Yönetmeliği


