
FULL-Bestattungshilfe UG Tüzüğü 
A- Temel ilke ve amaçlar 

Madde 1- FULL Bestattungshilfe UG üyelerinin veya aile bireylerinin vefat 
etmesi halinde cenazenin ana vatana gönderilmesi ya da yaşadıkları 
ülkelerde defin edilmesini temine yönelik olarak, üyeler arasında maddi-
manevi dayanışmayı gerçekleştirme gayesini taşıyan bir dernektir. 

Mudde 2- Aşağıda belirtilen koşulları yerine getirip de Almanya'da vefat 
eden ve Almanya'da resmi ikametgahı olan tüm gerçek kişiler ve onların aile 
bireyleri, işbu Tüzük hükümleri çerçevesinde kendi ana vatanlarına 
nakledilecek ya da Almanya'da defnedileceklerdir. 

B-Yardım hizmetinden yararlanma 

Madde 3- Cenaze yardım hizmetinden bütün gerçek kişiler yararlanabilir. 
Yardım hizmetinden yararlanmayı hak etmek için aşagıdaki işlemler 
gerçekleştirilmelidir: 
a) Kayıt formunu (aile başına bir form) doldurulması, 
b) Formun doldurulup Şirket adresine yollanmasından sonra müracaat 
sahiplerine kayıt işleminin tamamlandığını gösteren kabul mektubu, ödeme 
çeki ve üyelik kartı gönderilir. Cenaze yardım hizmetini alma hakkı, ödeme 
yapıldıktan 120 gün sonra başlar, 
c) Kayıt başvurularının kabulü temel bir yasal hak değildir. Dernek başvuruyu 
reddedebilir. Reddin bir gerekçeye dayanması gerekmez. 
 
C- Kayıt ücreti 

Madde 4 - Yıllık ücretler bir önceki yılın Aralık ayı sonuna kadar ödenmelidir. 
Eğer üye yıllık aidatını zamanında ödemezse vefat halinde nakil masrafları 
karşılanmayacaktır. Giriş aidatları ve yıllık üye aidatları aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir: 

Kayıt ücreti 

Yaş/Tutar 0-29 30-49 50-54 55-59 60-64 

Avrupa 0€ 100€ 125€ 150€ 275€ 

Diğer 
ülkeler 

100€ 150€ 250€ 350€ 550€ 

+65 yaş ve üzeri şartli kabul edilebilir 

Yıllık ücret 

Üyelik Avrupa Diğer ülkeler 

Aile 55€ 99€ 

 
Cenaze Yardım hizmeti almak için kaydolmak isteyen 60 yaşını doldurmuş 
kişilerin kayıt yaptırmaları, doktor raporu ibrazı ve üye adayının müzmin bir 
hastalığı olmadığının belgelenmesi neticesinde mümkündür. 
Yıllık aidat esas itibariyle tahsilat yetkilendirmesi yöntemiyle yardım hizmeti 
alanın banka hesabından tahsil edilir. Ödeme talimatının iptal edilmesi 
halinde hizmet alıcısı tahakkuk eden masrafların ödenmesinden 
sorumludur. Dernek tarafında üyeye gonderilecek ödeme kağıdının banka 
havalesi olarak veya dernek temsilcisine makbuz karşılığı yapılması da 
mumkündür. 
 
D- Hizmeti hak edenler: 

Madde 5. Cenaze hizmetlerinden yararlanmaya hak kazananlar aşagıda 
belirtilmiştir: 

a) Almanya'da ikamet eden müracaat sahibi ve onların aile üyeleri. 
b) Müracaat sahibinin henüz 18 yaşını doldurmamış çocukları. 18 yaşından 
büyük olan ya da yaşları ne olursa olsun evli olan çocuklar ayrı bir kayıt 
formu doldurmalıdır. 
c) Kız çocuklar ve öğrenciler, eğer evlenmemiş ya da kendilerine ait bir gelire 
sahip değillerse, 25 yaşına kadar ailelerine ait Cenaze Fonu hizmetlerinden 
yararlanabilirler. 
d) Almanya'da akrabalarını ziyaret etmek için gelen ve belirli bir süre kalan 
kişiler fert başına 250.-€ başvuru ücreti ile cenaze yardım hizmeti alıcısı 
olabilirler. Bu kişiler ancak Almanya'da vefat etmeleri halinde belirtilen 
hizmetlerden yararlanacaktır. Bu kişilerin Almanya'da bir yıl içerisinde 
toplam oturum süresi 90 günü geçemez. 
 
E- Hizmetler 

Madde 6- Cenaze Fonu hizmeti alan üye ya da aile bireyinin Almanya'da 
vefat etmesi halinde aşagdaki masraflar FULL Bestattungshilfe UG 
tarafından karşılanacaktır: 

a) Cenaze giderleri (tabut, kefen, yıkama vb. dini ya da kültürel kurallara 
göre merhumun hazırlanması) 
b) Almanya'daki resmi kurum ve kuruluşların yanısıra konsolosluk 
nezilindeki işlemler için idari masraflar. 
c) Cenazenin uçakyatta cenaze gracille nakiliye maliyetleri. Cenaze nakli 
defin yerine en yakın havalimanına kadar yapılır. 
d) Cenazenin bir cenaze aracında havalimanndan defnedilecek mezarlığa 
nakli. Eğer bir cenaze aracı sağlanamazsa 150 €’luk bir katkı yapılacaktır. 
e) Merhumun cenaze nakline eşlik edecek bir yakının gidiş-dönüş masralları 
(ekonomi sınıfı). (Daha yüksek bir sınıfta uçuş bileti alanlar aradaki farkı 
kendileri ödeyecektir.) 
 

F- Vefat durumlarında 

Madde 7- Bir üyenin kendisi ya da aile bireyinin vefat etmesi halinde Şirket 
ivedi olarak bilgilendirilmelidir. Bu durumda bağlayıcı olan üyelik kartı 
üzerindekl irtibat bilgileridir. 
Şirketin talimatlarına uyulmalıdır, aksi takdirde hiçbir ödeme yapılmaz. 
Aşağıdaki belgeler aile üyelerince hazır edilmelidir. 
Kimlik kartı/Pasaport/Ölüm belgesi/Evlilik cüzdanı/Doğum belgesi. 
 
G- Çeşitli hükümler 

Madde 8- Her müracaat sahibi kendisi ve aile üyeleri hakkında tam ve doğru 
olan bilgileri Şirkete vermekle yükümlüdür. Ayrıca kişisel verilerdeki 
(doğum, evlilik boşanma gibi) değişiklikler ve adres değişikliği 15 gün içinde 
Şirkete bildirilecektir. Şirket eksik bilgilerden kaynaklanan olumsuzluklardan 
dolayı hiçbir sorumluluk üstlenmez. 

Madde 9- Almanya veya kendi ana vatanı dışında vefat etmiş olanlar için 
istenen ülkeye cenazelerin nakli, Fon tarafından karşılanacak masraflar 2 
500 €yu asmadığı sürece, mümkündür. Kendi ana vatanlarında olmuş kişiler 
için, eğer ölüm belgesinin veriliş tarihi üzerinden dört aydan fazla süre 
geçmemişse, Fon tarafından toplam 500 € tük bir kısmı ödeme yapılır. 
Cenazeyi Almanya'da defnetmek isteyenlerin cenazeyi hazırlama masrafları, 
Almanya içindeki taşıma/ulaşım masrafları ve de tabut masrafları Fon 
tarafından karşılanır. Bu durumda aile mezar yeri, defin/gömme masraflarını 
kendisi ödeyecektir. 

Madde 10- (500 gr' ın altındaki) ölü doğum cenazelerinde, Eyalet Defin 
Yasalarının 9. maddesine göre sadece Almanya'daki defin masrafları 
karşılanacaktır. 
 
Madde 11- Eğer üye, aidat Ödeme faturası eline geçtikten sonra yıllık aidat 
ödemesini üç ay geciktirdiyse, Cenaze Yardımı Sözleşmesi Şirket tarafından 
iptal edilebilir. Cenaze Yardımı Sözleşmesinin nihayetlendirilmesi 
durumunda cenaze yardımı hizmeti alan üyenin tüm hak ve yükümlülükleri 
de ortadan kalkacaktır. Ödenmiş aidatların iadesi yapılmaz. 
 
Madde 12- Vefat eden üyenin masrafları bir sigorta ya da başka bir yardım 
fonu tarafından karşılanırsa şirket vefat eden üyenin aile üyelerine toplam 
1000 € tutarında nakit ödeme yapacaktır. 
 
Madde 13- Cenaze Yardımı Sözleşmesi, Şirket ya da üyenin kendisi 
tarafından cari yılın sonundan en az üç ay önce yazılı olarak 
sonlandırılmadığı sürece otomatik olarak bir yıl daha uzar, fesih, iptal ya da 
vefat ile sona erer ve ilk kayıt tarihinden itibaren en az 3 yıl üye olarak 
kalınması mecburidir. 
 
Madde 14- FULL-Bestattungshilfe UG, sözleşmenin yürürlüğe girmesinden 
sonra Cenaze yardımı alanın başvurudan önce hasta olduğunu ya da 
hastalıklar hakkındaki soruların doğru yanıtlanmadığını saptarsa, üye cenaze 
yardımı alma haklarını anında kaybeder. Bu gibi durumlarda Şirket 
tarafından vefat edenin herhangi bir masrafı üstlenilmez. İntihar veya 
intihar tehlikesi durumunda dernek herhangi bir masraf üstlenmez. 
 
Madde 15- Eğer vefat hastalık ya da yaralanma nedeniyle gerçekleşmişse, 
hak sahibi olan kişi (vefat edenin yasal temsilcileri) tedaviye iştirak eden 
hekimlerim FULL Bestattungshilfe karşı sır saklama yükümlülüğünden muaf 
tutulmalarını temin etmekle mükelleftir. 
 
Madde 16- Bu tüzük 16 madde içermekte olup Şirket Yönetim Kurulu 
tarafından geliştirilmiş ve onaylanmıştır. Cenaze yardımı hizmeti alan ile 
Şirket arasındaki anlaşmazlıklar Almanya yasalarına tabidir. 


