
Şartname´de değişen maddeler

IGMG Yardımlaşma Derneği Cenaze Hizmetleri Şartnamesi (Köln AG VR 17651)

 
 
Madde 1: BKUG’nin amacı

BKUG, Cenaze Yardımlaşma Derneği’nin amaca bağlı bir birimidir. BKUG üyeleri arasında yardımlaşma 
dayanışmayı organize eden bir kuruluş olarak, üyelerin bu yardımları talep etmeye yasal hakları (mutalebe 
hakları olmaksızın), üyelerin ve aile fertlerinin cenaze defin masraflarının karşılanmasında yardımcı olur.

 

Madde 3: Üyeliğe alınma

2. 60 yaşını dolduran kişilerin üye olabilmeleri için doktor raporu ve hayati tehlike arz eden bir hastalıklarının 
olmadığına dair doktor tasdiki sunulmalıdır.

3. Müracaat formu gerekli evraklarla birlikte derneğin posta adresine (Boschstr. 61-65, 50171 Kerpen) 
gönderilmelidir. Sadece doğru ve eksiksiz doldurulan ve gerekli evraklar ile birlikte ulaştırılan müracaat formları 
işleme alınacaktır.

 

Madde 4: Üyelik haklarının başlaması

Üyelik hakları ancak, aşağıdaki hususlar yerine getirildiğinde başlar:

1. Madde 3’deki şartların yerine getirilmiş olması gerekir.

2. Kayıt ücretinin ödenmesinden sonra 60 gün geçmiş olması gerekir. Üye olarak kabul edildikten sonra bir 
kaza nedeniyle ölen üyeler 60 günlük bekleme süresi dolmadan da BKUG’nin yardımlarından faydalanabilir.

 

Madde 5: Kayıt ücreti

1. Üyeliğe alınışta yaş gruplarına göre farklı olan kayıt ücretlerinin derneğe ödenmesi gerekmektedir: Yaş | Ücret:

0-24 / 0 € | 25-50 / 50 € | 51-55 / 75 € | 56-60 / 120 € | 61-65 / 240 € | 66-70 / 360 € | 71-79 / 600 € | 80 ve üzeri 
/ 1.000€

 

Madde 6: Yıllık masraf payı ve ödeme şartları

3. Yıllık masraf payını 30 Ekim tarihinden önce BKUGýe üye olan her üye ödemek zorundadır. Eger üye yıllık 
masraf payını verilen sürede ödemezse BKUG yardımlarından faydalanamaz

 

Madde 7: Yardımlardan faydalanabilen kişiler

1. BKUG tarafınca yardım tahsis edilebilen kişiler aşağıda gösterilmiştir:

a. Üyenin kendisi ve eşi

b. Üyenin 18 yaşını doldurmamış çocukları

c. Üyenin, yaşı kaç olursa olsun, kendi geliri olmayan bekar kızları

d. Üyenin, resmi okul veya üniversite öğrencisi olan, 27 yaşını tamamlamamış, bekar ve kendi gelirleri olmayan 
çocukları

e. Üyenin, (yaşı kaç olursa olsun, %50’den fazla) engelli olup geliri olmayan çocukları

f. Eşler boşanır ve eşlerden birisi kendisi için ayrı üyelik müracaatında bulunur ve üyelik müra caatını 
boşanmanın gerçekleştiği yıl içinde yaparsa 5. maddeye göre kayıt ücreti ve 4. maddenin 3. fıkrasına göre 60 
günlük bekleme süresi hükümleri uygulanmaz. Ancak yıllık masraf payı ödenmelidir.

 

Madde 8: Üyelere sunulan standart hizmetler

2. Türkiye ve Balkan ülkeleri dışında bir ülkeye cenazenin gönderilmesi durumunda, BKUG sadece ulaştırılacağı 
havaalanına kadarki organizasyon ve masrafları üstlenebilir. Bunun haricinde (Türkiye ve Balkan ülkelerinde) 
cenazenin defnedileceği mezarlığa kadar meydana gelen masrafları üstlenir.

5. ekleme

6. Eger ölüm belgesinin veriliş tarihi altı ayı gecmediyse AB/Avrupa Ekonomik Sahası (EWR) ülkesi veya Isviçre 
dışında vefat edip orada defnedilecek olanların masraflarının 750 €´luk kısmını BKUG karşılar.

7. Defin Kanununa göre (ağırlığı 500 gramdan az olan) düşük doğan çocuklar için sadece AB/Avrupa Ekonomik 
Sahası (EWR) ülkesi veya İsviçre’de masraflar üstlenilebilir.

 

Madde 9: Üyenin bilgi verme yükümlülüğü

2. ekleme

 

Madde 11: Üyeliğin sona ermesi

1. Üyeliğin sona ermesi fesh, çıkartılma veya ölüm ile gerçekleşir.

2. Her üye üyeliğini takvim yılı sonunda feshedebilir. Fesh yazılı olarak yapılmalıdır ve takvim yılı içerisinde en 
geç 30 Kasım tarihine kadar BKUG’ye ulaşmış olmalıdır. Aksi taktirde fesh, ancak gelecek takvim yılının sonunda 
yürürlüğe girer.

5. Üye, Dernek Yönetim Kurulu tarafınca özellikle aşağıda belirtilmiş olan sebeplerden dolayı dernekten 
çıkartılabilir:

a) Üyenin ağır bir şekilde İslam’ın temel ilkelerini ihlal etmiş olması.

b) Üyenin, ödeme emri almasına rağmen üç ay üst üste yıllık masraf payını ödemekte gecikmiş olması.

 

Madde 15: Dernek yönetiminin gerektiğinde Şartname’de değişiklik yapması

ekleme 

Yeni Şartname

UKBA Yardımlaşma Derneği Cenaze Hizmetleri Şartnamesi (Köln AG VR 17651)

 
 
Madde 1: BKUG’nin amacı

BKUG, Cenaze Yardımlaşma Derneği’nin amaca bağlı bir birimidir. BKUG üyeleri arasında yardımlaşma 
dayanışmayı organize eden bir kuruluş olarak, üyelerin bu yardımları talep etmeye yasal hakları (mutalebe 
hakları olmaksızın), üyelerin ve aile fertlerinin cenaze defin masraflarının karşılanmasında yardımcı olur. Cenaze 
Yardımlaşma Derneği bir sigorta şirketi değildir. Üyenin ödemiş olduğu giriş ücreti ya da yıllık ödediği masraf 
payları birikmez.

 

Madde 3: Üyeliğe alınma

2. 60 yaşını dolduran kişilerin üye olabilmeleri için doktor raporu ve hayati tehlike arz eden bir hastalıklarının 
olmadığına dair doktor tasdiki sunulmalıdır.

a) Müracaat formunda hastalık bölümü işaretlenmediği takdirde, yaşı kaç olursa olsun rapor talep edilir. b) 
Doktor raporunda hayatı tehlike arz eden hastalık tespiti durumunda Madde 5.1 deki en yüksek ücretlendirme 
uygulanır.

3. Müracaat formu gerekli evraklarla birlikte derneğin posta adresine (Colonia-Allee 3,51067 Köln) 
gönderilmelidir. Sadece doğru ve eksiksiz doldurulan ve gerekli evraklar ile birlikte ulaştırılan müracaat formları 
işleme alınır.

 

Madde 4: Üyelik haklarının başlaması

Üyelik hakları ancak, aşağıdaki hususlar yerine getirildiğinde başlar:

1. Madde 3’deki şartların yerine getirilmiş olması gerekir.

2. Kayıt ücretinin banka hesabından çekilebilmesi için yetki verilmesi gerekmektedir. Kayıt ücreti hesaba 
girdikten sonra 60 gün geçmiş olması gerekir. Kaza dolayısıyla vefat edenlerde ve hastalığını belirtip Madde 3.2 
b’ye göre giriş ücreti ödeyenlerde bu süre şartı uygulanmaz.

 

Madde 5: Kayıt ücreti

1. Erken üye olmaya özendirme amacıyla üyeliğe alınışta yaş gruplarına göre farklı kayıt ücretleri belirlenmiştir. 
Bu ücretlerin derneğe ödenmesi gerekir: Yaş | Ücret: 0-30 / 0 € | 31-50 / 50 € | 51-65 / 100 € I 66-80 / 500 € I 81 
ve üzeri 1500 €

 

Madde 6: Yıllık masraf payı ve ödeme şartları

3. 1 Kasım tarihinden önce BKUG´ye üye olan her üye o yıla ait öngörülen masraf payını ödemek zorundadır. 
Eğer üye yıllık masraf payını verilen sürede ödemezse BKUG hizmetlerinden faydalanamaz.

 

Madde 7: Yardımlardan faydalanabilen kişiler

1. BKUG tarafınca yardım tahsis edilebilen kişiler aşağıda gösterilmiştir:

a) Üyenin kendisi ve eşi

b) Üyenin 22 yaşına kadar geliri olmayan bekâr çocukları

c) Üyenin en az %70 engelli olan çocukları

 

Madde 8: Üyelere sunulan standart hizmetler

2. Türkiye dışında bir ülkeye cenazenin gönderilmesi durumunda, BKUG sadece ulaştırılacağı havaalanına 
kadarki organizasyon ve 3.000 €´ya kadar masrafları üstlenebilir.

5. İkamet adresinin dışında vefat eden üyenin masrafları başka bir ülkeye defnedilmesi durumunda 3.000 €´ya 
kadar karşılanır.

6. Eğer ölüm belgesinin veriliş tarihi üzerinden altı ayı geçmemişse AB/Avrupa Ekonomik Sahası (EWR) ülkesi veya 
İsviçre dışında vefat edip orada defnedilecek olanların masraflarının 750 €’ya kadar olan kısmını belgeler ibraz edildiği 
takdirde BKUG karşılar.

7. Düşük doğan çocuklar için AB/Avrupa Ekonomik Sahası (EWR) ülkesi veya İsviçre’de masraflar üstlenilebilir. 
Diğer ülkeler için sadece cenaze masrafları karşılanır, refakatçi bileti karşılanmaz.

 

Madde 9: Üyenin bilgi verme yükümlülüğü

2. Her üye isim ve adres değişikliğini bildirmek zorundadır. Bildirim yapılmaz ise, üyeye yapılacak olan beyanın 
geçerli olması için, gönderim taahhütlü bir mektubun dernekçe en son bilinen isim ve adrese gönderilmesi 
yeterli olur. Beyan, mektubun gönderilmesinin üzerinden üç gün geçtikten sonra artık gerçekleşmiş olarak 
kabul edilir.

 

Madde 11: Üyeliğin sona ermesi

1. Üyeliğin sona ermesi fesih, çıkartılma veya ölüm ile gerçekleşir. Vefat durumunda aile üyeliği müracaat formu 
yenilemek şartıyla eşi tarafından devam ettirilir.

2. Her üye üyeliğini takvim yılı sonunda feshedebilir. Fesih, ilgili yıl içerisinde yazılı olarak BKUG’ye ulaştırılmalıdır.

5. Üye, Dernek Yönetim Kurulu tarafınca özellikle aşağıda belirtilmiş olan sebeplerden dolayı dernekten 
çıkartılabilir:

a) Üyenin ağır bir şekilde İslam’ın temel ilkelerini ihlal etmiş olması.

b) Üyenin, ödeme emri aldıktan sonra yapılmayan ödemesini, hatırlatma mektubuna rağmen gerçekleştirmemiş 
olması.

 

Madde 15: Dernek yönetiminin gerektiğinde Şartname’de değişiklik yapması

UKBA Yönetim Kurulu; yasa değişikliği, yargı içtihatı veya ticari ilişkilerde meydana gelen değişiklikler 
durumunda Şartname’yi tek taraflı olarak değiştirme yetkisine sahiptir. Söz konusu değişiklikler bütün üyeler 
için yeni yılın ilk gününden itibaren geçerli hâle gelir. Sözleşme tarafının kabul ve onayının yerine Alman Medeni 
Hukuku’nun 308. maddesinin 5 fıkrası uyarınca, deklarasyon kurgusu (Erklärungsfiktion) geçerli olur. Buna 
göre, KBA’nın, itiraz için uygun bir süre ayırmak ve itiraz edilmemesi hâlinde ne gibi neticelerin ortaya çıkacağı 
hakkında bilgi vermek koşuluyla, planlanan değişiklikleri üyelerine duyurması yeterlidir.


