
MİLLİ GÖRÜŞ YENİ ÇINAR Cenaze Fonu 
MİLLİ GÖRÜŞ YENİ ÇINAR Cenaze vakfı, Bir yardımlaşma ve Bağış fonudur. Sigorta kurumu ya da aracı kurum değildir. Yardımlaşmadan amaç finansal bir katkı 
olabileceği gibi manevi destek veya gerekli hizmetlerin yapılması veya yaptırılmasına yardımcı olmaktır. Hollanda sınırları içerisinde insan hayatının çıkmış olduğu bu son 
yolculuğun bir kazanç kapısı olmasını önlemektir. 
Madde 1: Cenaze Fon’un amacı 
1.Cenaze Fonu, bağışçıların ve aile fertlerinin cenaze defin masraflarında değişiklik hakkı tanımaksızın bağışçıları arasında yardımlaşma ve dayanışmayı organize etmektir. 
2.Bağışçılar için Fondan yapılacak yardıma ve yardım şekline  YENİ ÇINAR Yönetim Kurulu karar verir. 
Madde 2: Bağışçı olma 
1.Müslüman olmak. 
2.Hollanda’da ikamet etmek; turist ve mülteci olmamak veya geçici görev için Hollanda’da bulunmamak. 
3.Evli ise Hollanda resmi evlilik belgesi veya Hollanda kanunlarına göre resmi beraber yaşam belgesi sahibi olmak (Aksi halde ayrı bağışçı başvurusu yapılmalıdır)  
4.MİLLİ GÖRÜŞ YENİ ÇINAR Cenaze Fonu’na belirlenen katılım payını ödemiş bulunmak 
5.50 yaş ve üzeri için.Bulunduğu yaş ile,20 yaş  arasında ki her yıl için ek katkı payı hesaplanır 
6.Eksiksiz  web sayfası üzerinden Online  Bağışçı   Ön kayıt formu doldurmuş olmak. 
7.Eksiksiz ve doğru olarak yapılan müracaat üzerine bağışçı kabul edilmesiyle ilgilinin adresine bağışçıkartı ve katılım payı gönderilir. 
Madde 3: Bağışçı Kabul 
1.Bağışçı olmak, 2‘nci madde’de sayılan şartlar yerine getirildiği takdirde, bağış ücretinin muhasebe (Banka) kayıtlarına geçmesinden  60 (altmış) iş günü sonra başlar.  
2.Bağışçı veya  Aile fertleriniden Tedavisi mümkün olmayan,ölümcül,kronik ve(ya) bir hastalığın tespitinden sonra yapılan bağışçı müracatları, geçersizdir. 
Madde 4: Bilgi verme 
1.Her bağışçı, kendisi ve ailesi hakkında istenilen şahsi bilgileri ve belgeleri eksiksiz bildirmekle yükümlüdür. 
2.Aile durumunun değişmesi, adres ve telefon değişiklikleri, bağışçı ile birlikte ikamet eden ve fon hizmetlerinden faydalanan diğer aile fertleri ile ilgili değişen bilgilerin iki 
hafta(15 gün) içerisinde Cenaze Fonu’na bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Cenaze Fonu hiçbir sorumluluk kabul etmez. 
Madde 5: Yıllık masraf payı  
1.Bağışçı,Cenaze Fonu tarafından hesaplanan yıllık masraf paylarını, belirlenen süre içerisinde bağışlamayı kabul eder. 
2.Yıllık masraf payı, o yıl içerisinde cenazeler, ilgili yerlere yapılan ödemeler ve Vakıf giderlerinden oluşan masrafların bağışçılara eşit şekilde taksiminden ortaya çıkar. 
3.Yıllık masraf payı Cenaze Fonu’nun belirlediği her bölge (TR,EU,NL ve Üçüncü Dünya ülkeleri) için farklıdır. 
4.Belirlenen masraf payı miktarı, otomatik veya havale edilmesi için ödeme belgesi ile birlikte bağışçılara gönderilir.  
5.Masraf payı, ait olan yıl içerisinde Cenaze Fonu’na kayıtlı olan ve barışçılığı devam edenler tarafından ödenir.  
6.Yıllık masraf payını belirlenen süre içerisinde ödemeyenler, Cenaze Fonu’nun yardımlarından yararlanamazlar; bu durum masraf payını ödeme yükümlülüğünü kaldırmaz. 
7.Barışçılığın devam etmesi ve yardımlardan yararlanmak için, masraf paylarının muntazam ödenmesi  ve önceki yıllara ait borç bulunmaması gerekir.  
Madde 6: Yararlanma 
1.İkinci madde çerçevesinde Fon’dan yararlanabilecek kişiler şunlardır: 
a.Bütün yıllara ait katkı paylarını düzgün şekilde ödeyen. Bağışçı ve aile bireyleri, Yönetim Kurulunun uygun gördüğü hizmetlerden yararlanabilirler.  
b.Bağışçının kendisi, eşi ve 18 yaşını doldurmamış çocukları 
c.Bağışçının, resmi okul öğrencisi olan, 21 yaşını tamamlamamış, bekâr ve aynı adreste yaşayan çocukları 
2.Belirtilen şartları, kayıt yapıldığı tarihte yerine getirip de; sonradan şartlara uymayan bağışçı ve aile fertleri, bildiri yapılmasına gerek kalmaksızın Fon’dan yararlanma 
imkânini kaybederler. 
Madde 7: Hizmetler 
1.Bir bağışçı veya yakınları,Vefat durumunu bildirdikten ve Vakıf  Yönetimi destek verilmesini onayladığı takdirde, Cenaze Fonu, aşağıda belirtilen hususları yerine getirir. 
a.Resmi makamlar nezdindeki işlemler (hastahane, morg,belediye, Dışişleri,Adalet bakanlıkları,ve vatandaşı olduğu ülkenin konsolosluğunda yapılması gereken işlemler) 
b.Cenazenin İslami usullere göre yapılması gereken dini hizmetler (yıkanması,kefenlenmesi,Tabutlanması ve cenaze namazı) 
c.Cenazenin havaalanına kadar taşınması ve gidilen havaalanından alınıp, defnedileceği yere kadar götürülmesi (Bu hizmet sadece Türkiye için geçerlidir).  
d.Cenaze’ye refakat edecek en az 1(bir)kişi,gidiş-dönüş 30 günü geçmemek şartı ile ekonomik sınıf uçak bileti masrafı, (Bu hizmet sadece Türkiye için geçerlidir)  
e.Hollanda sınırları haricinde başka bir ülkede vefat eden bağışçılar için, Cenaze Fonu hiç bir hizmeti üstlenmez. Resmi evrakların altı (6) ay içerisinde İbrazı durumunda 
cenaze sahibine, vakıf Yönetim kurulunun bellirlediği maddi  yardım yapılır   
f.Cenazenin gönderileceği ülkede savaş hali, doğal afet vb. durumlar mevcut ise defin Hollanda,umumi mezarlık olarak yapılır. 
g.Hollanda’da defnedilecek cenazeler için. Cenaze bulunduğu şehir veya en yakın Umumi Mezarlığın İlk dönem Kira bedeli Ödenerek defini yapılır. (Özel mezar yeri talep 
edilirse cenaze sahipleri Umumi ve Özel mezar yeri arasında ki farkı öder),Mezar satın alma masrafları üstlenilmez 
h.4 ay 10 günden önce ölü doğan bebekler için mali katkı yapılmaz. 
i.4 ay 10 günden 2 yaşının kadar ölü doğum veya vefat eden çocuklar için, cenazeleri Hollanda'da Umumi Mezarlığa defnedilmeleri şartı ile aile ya da bakıcılarına mali 
yardım yapılır. Aile cenazeyi Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri veya Bunun dışındaki Ülkelere götürmek isterse cenazenin, transfer,ambulans ve refakatçı bileti üstlenilmez . 
j.Cenaze Fonu,bağışçı olunan yıl içerisinde vuku bulan cenazelerde.Türkiye hariç,sadece islami gereksinimleri karşılar, cenazenin transfer işlemlerini üstlenmez . 
2.Cenaze sahipleri, Cenaze Fonu’nun bilgisi dışında cenaze işlemleri için herhangi bir cenaze firmasını görevlendiremezler. Aksi takdirde, Fon tarafından hiçbir sorumluluk 
kabul edilmez ve ödeme yapılmaz. Bu sebeple, Fon’dan yararlanma hakkına sahip bir cenaze olması halinde, cenazenin aile fertleri veya bir yakınıtarafından ilk önce Cenaze 
fonu ile irtibat kurulması ve resmi işlemler için belgelerin hazırlanması gerekir : Vefat edenin Nüfus Cüzdanı,Pasaportu, Ölüm Belgesi veya Raporu, evli ise 
enternasyonal,internasyonal Evlilik Cüzdanı,Cenaze Fonu’na, teslim edilir. 
3.Cenaze Fonu ilave evrak isteme hakkına sahiptir,bu belgelerin herhangi birinin eksikliğinden meydana gelen masrafları bağışçı kendisi karşılar, bu durumda Cenaze Fonu 
sorumluluk üstlenmez. 
4.Resmi makamlardan, tatil ve bayram günleri ile havayolu şirketlerinden kaynaklanacak olan gecikme ve aksaklıklardan Cenaze Fonu sorumlu değildir. 
8.Madde: Faydalanma Hakkı 
1.Madde 5,6,7 de belirtilen kişilerin fonun yapmış olduğu veya yapacağı hizmetleri için itiraz hakkı yoktur. Yıllık Destek Bağışlarının tekrardan veya sürekli yapılmış olması 
halinde bile, Cenaze Fonu'na karşı yasal bir hak oluşmaz. MİLLİ GÖRÜŞ YENİ ÇINAR Cenaze Fonu'nun bütün hizmetleri sınırlıdır. 
9.Madde: Barışçılığın sona ermesi.  
1.Her bağışçı, bir takvim yılı sonundan geçerli olmak üzere, barışçı olmaktan çıkma hakkına sahiptir. Barışçı olmaktan çıkış yazılı yapılmak zorundadır ve en geç içerisinde 
bulunulan yılın 1 Kasım tarihine kadar Cenaze Fonu’na ulaştırılmış olmalıdır. 
2.Bağışçı veya Aile fertlerinden, barışçılığının başlamasından evvel, tedavisi mümkün olmayan ölümcül,kronik ve(ya) bir hastalığa yakalandığını tespit edilirse, barışçılığa son 
verir. Böyle durumlarda, vefat vukuunda Cenaze Fonu hiç bir masraf üstlenmez. 
3.Madde 4 te belirtilen hükümlerin yerine getirilmemesi durumunda. 
4.Bağışçılar ve Cenaze Fonu arasında ki anlaşmazlıklarda sadece MİLLİ GÖRÜŞ YENİ ÇINAR Yönetim Kurulu yetkilidir. 
10. Madde Diğer Hükümler. 
a.Cenaze Fonu Bir bağış kurumudur,bağışçılarına karşı herhangi bir yasal sorumluluğu yoktur. Vakfın  amacı Hollanda'da yaşayan Müslümanlar arasında dayanışma ve 
yardımlaşmayı sağlamaktır 
b.Bağışçı cenaze fonunun düzenlemiş olduğu şartnameyi ve lüzumlu halinde yapacağı değişiklikleri kabul etmiş sayılır. 
c.Vakfımız gerekli olduğunda yeni fonlar oluşturmak için çalışmalar yapar. Vakıf, Müslümanların cenazelerinin İslami gerekliliklere göre defnini sağlamak için tüm çalışmaları 
yapmaya gayret eder.  
d.Vakfımızın yasal yapısından dolayı, yapılan yıllık bağışlar ve yardımlar için herhangi bir sorumluluğu yoktur. 
e.Vakfımızın yazılı ve görsel olarak kaynaklarda bahsedilen hizmetleri üzerinde herhangi bir hak iddia edilemez.  
f.Yapılacak hizmetler ve yardımlar maddi kaynakları yeterli olduğu ve vakıf yönetimi uygun gördüğü takdirde yerine getirilir. Bunların haricinde hiçbir şekilde hizmet ya da 
mali yardım yapılmaz.   
g.Cenaze Fonu’na yapılacak bağış, hibe, miras hukuku ile kabul edilip envantere kaydedilen vasiyetler ile gönüllülük esasına dayanan her türlü şahsi hayır ve yardımları 
kabul eder. 
h.Deprem, sel felaketi vb.Doğal afetler sebebiyle meydana gelecek büyük sayıdaki vefatlarda; MİLLİ GÖRÜŞ YENİ ÇINAR Cenaze Fonu vefat eden bağışçılar için gerekli olan 
bütün masrafları karşıladıktan sonra, yapılan masraflara ait harcamaları mevcut bütün bağışçılara eşit şekilde katılım payı olarak gönderir. 
i.Cenaze vakfı, gerekli gördüğünde vakıf kuralları,şartnamesini ve uygulamalarını tek taraflı değiştirebilir.  
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