MSB e.V. - Cenoze Vakfi $artnamesi
MÜSLÜMANLAR SOSYAL BİRLİĞİ e.V.(MSB e.V.) - Cenaze Vakfı(Cenaze Masrafları
Yardımlaşma Birliği)-Şartnamesi
MSB e.V. - Cenaze Vakfı öncelikle Almanya'da yaşayan müslümanlar için kurulmuş bir
yardımlaşma kuruluşudur. Cenaze Vakfi mevtanın geride kalanlarına hem maddi hem de manevi
destek vermek ve ayrıca müslümanların islami geleneklere göre defnini sağlamak için
yardımlaşma ve dayanışma amacıyla kurulmuştur, MSB e.V. bünyesinde herhangi bir ticari kar
amaci gütmeden kamu yararına çalışan hizmetlerini hukuki bir zorunluluğa dayanmadan veren
bir dernektir.
§ 1 Üyelik Şartları
MSB- Cenaze Vakfı'nda üye olabilmek için gereken şartlar:
1. Müslüman olmak.
2. Almanya'da ikamet ediyor ve en azından 1 yıl süreli oturma iznine sahip olmak (Turist vizesi
olanlar üyeliğe kabul edilmemektedir).
3. Müracaat formunu eksiksiz doldurmak ve kayıt ücretini MSB e.V. Cenaze Vakfı hesabına
ödemiş veya kayıt ücretini hesaptan çekebilme yetkisi vermiş olmak. (Üyelik kayıt ücretleri: 30
yaşına kadar olanlar için ücretsizdir. 30 yaş üzerinde olanlar için doğum tarihlerine göre tesbit
edilen kayıt ücretleri ödenecektir.)
Kayıt ücreti formundaki en yaşlı kişi baz alınarak hesaplanır.
4. Yıllık oluşan masraf payını belirlenen süreler içerisinde ödemek;
5. Türkiye ve Almanya haricinde baska bir devlet vatandaşı olan müslümanlar da Cenaze Vakfına
üye olabilirler, Ancak bunlar için yapılan masraflar, faturalar ibraz edilmek koşulu ile ödenir. Her
halukarda bu kişilere ödenecek olan en yüksek miktarı, Cenaze Vakfı yönetimi belirler. Bunun
için Türkiye'ye nakledilen cenazelerde oluşan masraflar baz alınır.
6. MSB e.V. Cenaze Vakfı kanuni zorunluluğu olmadan hizmet veren bir yardimlaşma
kuruluşudur. Masrafların karşılanması ve miktarı konularında yönetim kurulu karar verir.
7. Üyelik 'Cenaze Masrafları Yardımlaşma Birliği' olan Cenaze Vakfı'nda (BKUV) gerçekleşir.
Cenaze Vakfı'nın bünyesinde bulunduğu MSB e.V.'derneğinin üyeliği bu kapsamın dışındadır.
§ 2 Üyeliğin Başlaması
1. Üyelik, bütün hak ve sorumlulukları ile, birinci maddede sayılan şartlar yerine getirildiği
takdirde, kayıt ücretinin muhasebe kayıtlarına geçmesiyle başlar.
2. Posta aracılığı ile yapilan müracaatlarda, üyelik müracaatının en kısa sürede işleme
sokulabilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir:
Müracaat formu eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak doldurulup imzalandıktan sonra, kayıt
ücretinin ödendiğine dair (ayrıntılar için bak. Madde 1) banka havale dekontunun fotokopisi ile,
MSB e.V.-Cenaze Vakfı, Adenauerallee 13, 53111 Bonn adresine en çabuk bir şekilde
gönderilmesi gerekmektedir.
3. Tedavisi imkansız ölümcül bir hastalığın tesbitinden sonra yapılan üyelik müracaatları, Cenaze
Vakfı tarafından kabul edilmez ve geçersizdir.

§ 3 Üyelik Kartı
Üyeliği kesinleşenlere, MSB e.V. Cenaze Vakfı bir üyelik kartı verir, Daha sonra, Cenaze Vakfı
ile yapılacak olan yazışmalar ve görüşmeler bu üyelik kartı üzerinden yürütülür. Üye, asil üyelik
belgelerini alana kadar, müracaat formu üyelik belgesi yerine geçer. Madde 1 de yazılı olan
üyelik şartları ile ilgili hükümler saklıdır.
§ 4 Üyenin Bilgi Verme Yükümlülüğü
1. Her üye, kendisi ve ailesi hakkında istenilen şahsi bilgileri eksiksiz bildirmekle yükümlüdür.
2. Bilhassa, aile durumunun değişmesi, adres ve telefon bilgilerindeki değişiklikler, üye ile
beraber oturan ve üyelik hizmetlerinden faydalanan diğer aile fertleri ile ilgili değişen bilgilerin
en kısa süre içerisinde Cenaze Vakfına bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Cenaze Vakfı
bu nedenle oluşan sorunlardan hiç bir sorumluluk kabul etmez.
§ 5 Yıllık Masraf Payı ve Masraf Payının ödenmesi
1. Üye, üyeliğinin gereği olarak Cenaze Vakfı tarafından hesaplanan yıllık masraf paylarını
belirlenen süre içerisinde ödemeyi kabul eder.
2. Bir yılın masraf payı, o yıl içerisinde cenazeler için ve bununla ilgili yerlere yapılan
ödemelerden oluşan toplam masrafların üyelere taksiminden ortaya çıkar. Masraf payı üyenin
vatandaşlığına göre cenazenin nakil ve defin masraflarının farklı olmasından dolayı farklı
hesaplanabilir. Ortaya çıkan masraf payı miktarı havale ödeme belgesi ile birlikte üyelere
gönderilir. Eğer üye, masraf payının banka hesabından çeklimesini istemiş ise bu miktar üyenin
hesabından çekilebilir.
3. Masraf payı, ait olduğu yıl içerisinde Cenaze Vakfına kayıt olan ve üyeliği devam eden
üyelerce ödenmek zorundadır.
4. Yıllık masraf payını belirienen sürede ödemeyenler Cenaze Vakfının üyelerine sunmuş olduğu
hizmetlerden yararlanamaz; Bu durum masraf payı borcunu kaldırmaz. Üyeliğinin devam
etmesini isteyenler
önceki yıllara ait borçlarını ödedikleri takdirde üyelikleri devam eder.
§ 6 Üyelikten yararlanabilecek kişiler
1. Üyenin kendisi ve eşi;
2. 18 yaşını doldurmamış çocukları;
3. Üyenin, yaşına bakılmaksızın, engelli olan ve geliri olmayan çocukları;
§ 7 Üyelerin faydalanabileceği hizmetler
Cenaze Vakfı'na cenaze yakınları tarafından cenazenin vuku bulduğu haberi verilince Vakıf
yönetimi ödeme konusunda karar verir. Ödeme konusunda sorun yoksa üyenin oturduğu yere en
yakın bir cenaze firması Cenaze Vakfı tarafından görevlendirilir ve bu firma cenaze işlemleri ile
ilgilenir. Cenaze Vakfı, bu firma üzerinden şu işlemleri yapar:
1. Resmi makamlar nezdindeki işlemler;
2. Cenazenin islami usullere göre yapılması gereken dini hizmetler, yıkanması ve kefenlenmesi;
3. Uluslararası standartlara uygun tabuttanması;
4. Cenazenin havaalanına kadar taşınması ve gidilen havaalanından alınıp defnedileceği yere
kadar götürülmesi (bu hizmet sadece Türkiye için geçerlidir);

5. Türkiye haricinde başka bir ülkeye nakledilmesi gereken cenazeler için, Cenaze Vakfı sadece
gidilecek havaalanına kadar olan organizasyonu üstlenir. Karşılanacak masraflarla ilgili olarak,
madde 1 son paragraf hükümleri geçerlidir.
6. Almanya haricinde başka bir ülkede vefat edenler için, Cenaze Vakfı hiç bir organizasyon
üstlenmez. Ancak, faturaların ibraz edilmesi halinde, yapılan masraflar karşılanır, Karşılanacak
olan bu masraflar hiç bir şekilde Türkiye'ye gönderilecek bir cenaze için ödenen ortalama
masraftan fazla olamaz. Bu konuda da madde 1 deki şartlar geçerlidir.
§ 8 Cenaze Vakfı tarafından Üstlenilen Cenaze ile ilgili muhtemel masraflar
1. Konsolosluk ve Alman makamları nezdinde ortaya çıkan resmi masraflar;
2. Cenazenin yıkanması, kefenlenmesi ve tabutlanması ile ilgili masraflar;
3. Cenazenin defnedileceği yere kadar nakli için oluşan masraflar. Türkiye diışındaki ülkeler için
Madde 1son paragraf hükümleri saklıdır;
4. Cenazeye refakat edecek olan bir kişinin gidiş-dönüş economy class uçak bileti masrafı;
5. Almanya dışında ölenler için, faturalar ibraz edilmek şartı ile cenazenin nakil ve hazırlık
masrafları;
Cenazeye refakat eden kişinin economy class uçak bileti masrafı, Ancak yukarıda da belirtildiği
gibi, bu masraflar, hiç bir şekilde Türkiye'ye gönderilecek bir cenaze için ödenen ortalama
masraftan fazla olamaz (bak. Madde 1);
6. Almanya'da defnedilecek cenazelerin masrafları karşılanır. ödenen masrafların üst sınırı ise
Türkiye'ye gönderilen bir cenazenin oluşturduğu masraflardan fazla olamaz (bak Madde 1);
7. Bu maddeler dışında oluşabilecek masraflara (morg Ücreti, gönderilen ülkelerdeki cenaze yeri
masrafları) ödeme yapılmaz.
§ 9 Ölüm sonrasında yapılacak olan işlemler
1. Ölüm sonrasında, cenazenin yakınları derhal Cenaze Vakfını haberdar etmek zorundadirlar.
2. Ölenin Nüfus Cüzdanı, Posaportu, Ölüm belgesi ya da ölüm raporu ve diğer önemli evrakları,
Cenaze Vakfına ya da Cenaze Vakfı tarafından vazifelendirilen cenaze firmasına teslim edilmesi
gerekir.
3. Cenaze Vakfının sorumluluğunda olmayan üçüncü kişilerden, eksik evraklardan ya da tatil
günlerinden dolayı ortaya çıkan gecikmelerden ve ya aksamalardan Cenaze Vakfı hiç bir
sorumluluk kabul etmez.
4. Ölenin yakınları, Cenaze Vakfının onayı olmadan, başka bir cenaze firmasını
görevlendiremezler. Böyle durumlarda Cenaze Vakfı, masrafları üstlenmez.
§ 10 Üyeliğin sona ermesi, üyeliğin feshi
1. Her üye, bir takvim yılı sonundan itibaren geçerli olmak üzere, üyelikten ayrılma hakkına
sahiptir.
2. üyelikten çıkış yazılı yapılmak zorundadır ve en geç o yılın 30. Eylül tarihine kadar çıkış
dilekçesi Cenaze Vakfana ulaşmış olmalıdır. Bu tarihten sonra yapılan çikiş müracaatlarında,
çıkış işlemi otomotikman gelecek yıl sonundan itibaren işleme konulacaktır.
3. Bir üyenin üyeliğinin başlamasından evvel, Tedavisi mümkün olmayan bir hastalığa
yakalandığı tesbit edilirse, o kişi üyelik hakklarını kaybeder, Böyle durumlarda, ölüm vukuunda
Cenaze Vakfı hiç bir masrafı üstlenmez. Üye üzerinden, Cenaze Vakfı hizmetlerinden yararlanan
diğer aile bireyleri, bu hizmetlerinden

yararlanmaya devam ederler.
4. Üyenin intinar etmesi halinde Cenaze Vakfı hiç bir masrafı üstlenmez.
5. Cenaze Vakfı yıl sonunda hizmetlerini sona erdirme hakkına sahiptir. Bundan sonra üyeler
herhangi bir hak talep edemez. Cenaze Vakfı böylesi bir durumda hizmetleri devam ettirebilecek
başka bir kuruluş bulmaya çalışır.
Bonn mahkemesi geçerlidir.

