1.1
İABF CANLAR CENAZE FONU (CCF-İABF)
BESTATTUNGSFONS DER ALEVITISCHEN GEMEINDEN-SCHWEIZ
E-Mail: bestattung@alevi.swiss Webseite: www.alevi.swiss
İn der Euelwies 22, 8408 Winterthur, SCHWEIZ / Tel. 076 298 00 04

Fotograf

ABF CANLAR CENAZE FONU ÜYELİĞİNE BAŞVURU FORMU

ÜYELİK NUMARASI:

( Fo n ta ra f ın d an işlen ecektir)

ÜYELİK KABUL TARİHİ:

( Fo n ta ra f ın d an işlen ecektir)

Üyelik başvurusu yapan kişiye ait bilgiler
Adı:

Soyadı:

Doğum tarihi:

Doğum yeri:

Baba adı:

Anne adı:

Adres:
Tel. Nr. Ev:

Tel.Nr. Cep:

E-Mail adresi:
Doktorunuzun

Cenayenän gideceği yer:
Adı:

Soyadı

Adresi:
Tel. Nr.:

Üyelik başvurusu yapan kişi hakkında sağlık soruları:
Son iki (2) yıl içerisinde , iki (2) aydan fazla süren herhangi bir rahatsızlığınız oldumu?

Hayır:



Evet:



Şu anda devam eden herhangi bir rahatsızlığınız varmı?:

Hayır:



Evet



Fondan yararlanacak ve başvuru yapan kişiyle aynı adresde oturan eşi ve 18 yaşını (tüm gün okuyorsa 26 yaşını) doldurmamış çocukları

Adı

Soyadı

Doğum tarihi

Yakınlığı
Eşi/çocuğu

Son iki yıl içerisinde 2 (iki)
aydan fazla süren herhangi bir
rahatsızlığınız oldumu?

Şu anda herhangi bir
rahatsızğınız varmı?

Hayır

Evet

Evet

Hayır









































Bu başvuru Formun’un işleve konulması ve geçerli olabilmesi için, aşağıdaki bütün şartların yerine getirmesi gerekmektedir:

Üyelik başvuru formunu, okunaklı, eksiksiz ve doğru doldurarak, başvuru yapan kişinin ve Fon’dan yaralanacak olan diğer kişilerin birer vesikalık
fotografını ve İsviçre oturum kimliğinin veya ID’sinin fotokopisi ile birlikte aşağıdaki belirtilen başvuru adresine gönderilmesi gerekmektedir. Yazılı
müraacat bir ay içerisinde Fon yönetimi tarafından değerlendirilir ve karar yazılı olarak kişiye bildirir. Olumlu cevap bildirildikten sonra ve yıllık üyelik
aydatının fon hesabına yatırılmasıyla üyelik geçerli olur. Fon, ancak üyelik aidaytının yatırıldığı tarihden 90 günden sonraki ölüm hallerinde ödeme
yapmaya başlar ve üstlenir. Sonraki yıllarda ise, yıllık üyelik aidatının o yılın Mart ayının sonuna kadar fon hesabına yatırılması ile üyelik deavam eder.
Aksi durumda üyelik, kendiliğinden sona erer ve fon bugibi durumlarda hiçbir ödemeyi kabul etmez ve üstlenmez.
Üye, Medeni hal, Doğum, Adres ve tüm diğer değişikliklerini yazılı olarak fon yetkililerine bildirmekle yükümlüdür. Fon yetkilileri değişikliği tüzük
doğrultusunda inceler, karara bağlar ve kararını yazılı olarak 30 gün içerisinde üyeye neticiyi bildirir. Fon’a bidirilmeyen değişikliklerden kaynaklı hişbir
masrafı fon karşılamaz ve sorumluluk üslenmez. Yanlış beyanlarda bulunan üyeler ve beraberinde fondan yararlanacak olan kişilerin üyeliği geçerli
değildir ve fondan hiçbir hak taleb edemezler.
Başvuru formunun gönderileceği Adres: Bestattungsfons der Alevitischen Gemeinden, In der Euelwiese 22, 8408 Winterthur, SCHWEIZ / Tel.

Nr.: Tel. Nr.: +41 076 298 00 04
Formda ve arka sayfada bulunan İABF Canlar Cenaze fon tüzüğünü okudum ve kabul ettiğimi aynı zamanda üstte verdiğim bilgilerin tümünün doğru
olduğunu alta bulunan imzamla tastik ediyor ve üyeliğimin kabulünü arz ediyorum.
Tarih :

Müracaat sahibinin Adı /Soyadı:

İmza

Kabul tarihi ve fon yetkililerin imzası (en az iki yetkilin imzası gerekmektedir)
Adı/Soyadı/İmza:

Adı/Soyadı/İmza:
FON TÜZÜĞÜ için çevir »»»»»»»»>

İABF CANLAR CENAZE FON TÜZÜĞÜ
1)

Fon’un Adı ve Yeri
a.
Fon, İABF Canlar Cenaze Fonu adını taşır ve İABF-CCF olarak kısaltılır.
b.
Fon’un Merkezi Winterthur / İsviçre’dir.
c.
Fon’un çalışma alanı tüm İsviçre’yi kapsar
d.
Fon, 2000 yılında Doğu İsviçre AKM tarafından kurulmuş, 2002 yılından itaberen İABF’nin özerik bir yapısı olarak kendi faaliyetlerini tüm
İsviçre’de yürütmektedir.

2)

İABF-CCF‘nin Amaç ve hedefleri
a) İABF-CCF, Hakk’a yürüyen canların cenaze erkan hizmetlerini istekleri doğrultusunda organize eder, cenazenin gideceği yere kadar olan
bürokatik nakil işlemlerini yürütür ve masraflarını üstlenir. İhtiyac doğrultusunda, bölgelerde bu hizmetleri öğretiye uygun hizmet yürütecek
kişler eğitir ve beraber çalışır.
b) İABF-CCF, talep olduğunda, üye olmayan Hakk’a yürüyen canlarında masraflarının cenaze sahibleri tarafından karşılanması koşuyla gereken
bütün hizmetlerini yapar.

3)

İABF-CCF’nin sorumlulukları ve hizmetleri
a) Tabutlama, (nakil), Resmi (bürokratik) işlemler ve Hakk’a yürüyen canın inanç boyutu ile ilgili hizmetleri organize eder.
b) Hakk’a yürüyen canın defin edileceği yere kadar yapılan tüm yol masraflarını makbuz karşılğı üstlenir.
c) Cenazeyle refakatcı olarak gidecek bir kişinin gidiş dönüş uçak bileti (Ekonomisınıf) ücretini kaşılar.
d) Üyenin, İsviçre dışında herhangi bir ülkede ölümüi halinde, makbuz karşılığı maksimum 4’000.- CHF kadar olan masrafları karşılar.

4)

İABF-CCF hangi şartlarda sorumluluk üstlenmez:
a) Cenaze naklinin yapılacağı ülkeden kaynaklı bürokratik engelerde, İABF-CCF sorumluluk üstlenmez.
b) İsviçrede defin talebi olduğunda, makbuz karşılığı maksimum 4000.-CHF kadar olan masrafları karşılar.
c) Fon, İsviçre’de ikamet etmeyen, fon şartlarını yerine getirmeyen ve yıllık üyelik aydatını zamanında ödemeyen kişilerin ölümü halinde, hiçbir
masrafı karşılamaz.

5)

İABF-CCF’ye Üyelik:
a) İABF-CCF tüzüğünü kabul etmesi, bavuru formunun eksiksiz ve doğru bilgierle doldurularak istenilen belgelerle birlikde fon merkezine
gönderilmesiyle üyelik başvurusu yapılır.
b) Yazılı üyelik başvurusu, en gec bir ay içerisinde fon yönetimi tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır. Karar yazılı olarak başvuru yapan
kişiye bildirir.
c) Üyeliğine olumlu cevap bildirilen başvuru sahibinin, birlikte gönderilen makbuz ile yıllık üyelik aidatını ve varsa ön ödemeyi en gec 30 gün
içerisinde fon hesabına yatırılmasıyla üyelik süreci başlar.
d) Ödeme, Fon hesabına girdikten sonra üyelik kabul yazısı ve İABF-CCF kimlik kartı üyeye gönderilir..
e) Fon, ancak yıllık üye aidatının ödeme tarihinden 90 gün geçtikten sonraki ölümlerde devreye girer ve masrafları üstlenir.

6)

İABF-CCF‘den yararlanacak olan kişiler
a) Üyenin kendisi, resmi eşi ve 18 yaşını (tüm gün okuyorsa 26 yaşını) doldurmamış çocukları Fondan yararlanacak kişilerdir ve ikametleri
İsviçre’de olması şarttır.
b) Bu üyeler aile olarak üyeliğe alınır ve yıllık üyelik aidatları aşağıda belirtildiği gibidir.

7)

İABF-CCF ‘ye Üyelik aidatları
a) Yıllık üyelik aidatı, müracaat tarihindeki yaş baz alınarak aşağıdaki tabelleye göre (Aile veya Tek kişi) olarak belirlenir ve üyeliği devam ettiği
sürece aynı miktar üzerinden ödeme yapar.
b) Üyelik aidatı yıllda bir defa ve en gec o yılın Mart ayının sonuna kadar ödenmesi zorunludur.
c) Yıl arasında fon’a üye olan kişilerden üyeliğin kabul edildiği yıldan itibaren tam yıllık üyelik aidatı alınır.
d) Yaş oranına göre üye aidat tespiti ve ön ödeme çizelgesi 01.01.2015 tarihinden itibaen geçerlidir. Bu tarihden önce üyelik hakkını elde edenler,
eski üyelik aidatı üzerinden üyeliklerini sürdürürler.
Üye aidat ve ön ödeme belirleme çizelgesi, 01.01.2015 tarihinden sonra üye olan kişiler için geçerlidir.
Yaş oranına göre yıllık aidat miktarı
Yaş sınırı

19
41
51
56
61
66
71
76
8)

-

40
51
55
60
65
70
75
80

Yaş oranına göre ön ödeme

Tek kişi

Aile

Tek kişi

Aile

50
100
125
150
175
200
225
250

75
125
150
175
200
225
250
275

yok
yok
yok
100
200
300
500
1'000

yok
yok
yok
200
400
600
1'000
2'000

İABF-CCF Üyeliğinin sona ermesi
a) Üyenin ölümüyle üyelik sona erer.
b) Aile üyeliğinde, eşinin yıllık üye aidatını devam ettirmemesi halinde üyelik sona erer.
c) Yılın Mart ayının sonuna kadar yılık üye aidatını yatırmayanlar üyeler, fon yetkilileri tarafından son kez tahütlü ihtar yazısı gönderiler ve
aidatının ödenmesi için son süre veriler (en az 15 Gün), bu süreye kadar ödeme yapılmadığı takdirde üyelik sona erer.
d) Üyenin ve eşinin ülümü halinde, çocuklarının 18 yaşına (tüm gün okuyorsa 26 yaşını) kadar üyelik hakkı saklı kalır.
e) Aile üyeliği kapsamında üyelik hakkını kazan çocuklar, 18 yaşına (tüm gün okuyorsa 26 yaşına) girdiği tarihden itibaren üyelik hakkları
otomotikmen sona erer. 18 yaşını (tüm gün okuyorsa 26 yaşını) dolduran çocuklarının Fondan yararlanmaları için tüzüğün Madde 5 baz
alınır ve başvuru formunu doldurarak üyeliğe müraacat etmeleri gerekir.

