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ÜYE  KAYIT  FORMU 
18 yaş ve üzeri her üye için bir kayıt formu doldurulur. 

 
 
 

Üye Olacak Kişinin: 

Adı ve Soyadı :  

Cpr.: Numarası :  

Eşinin adı :  

Baba adı :   Ana adı : 

Danimarka adresi :  

Türkiye adresi :  

Defnedileceği yer :  

Telefon / Mobil : (+45) Mobil  : (+45) 

 
 

18 Yaşından Küçük Çocukların Adı:                   Cpr. Numarası: 

1.   

2.   

3.   

4.   

 
 

 
Erenler Cenaze Nakli Yardımlaşma Derneği’nin tüzüğünü okudum ve kabul ediyorum. 

 
Tüzükte belirtilen miktarı ödeyip, koşullar gereği üyeliğimin başlaması için Er-Der’in 

ödeme makbuzunu adresime göndermesini rica ederim. 
 
 
 

Tarih………/………/………  
 
 
 

İmza…………………………  
 
 

NOT: Adres değişikliğini bildirmediğiniz taktirde üyelik hakkını kaybedebilirsiniz. 

Er-Der yıllık ödeme makbuzlarını PostDanmark ile ilkbahar aylarında yollar; 

belirtilen tarihte ödemediğiniz taktirde 50,- ekli bir (1) hatırlatma gönderilir. 
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Erenler Cenaze Nakli Yardımlaşma Derneği 

 
 
 KURULUŞ AMACI: 

 Derneğimiz Danimarka’da oturan vatandaşlarımızın bu alanda giderek artan ihtiyaçlarının karşılanmasına bir nebze yardımcı 

olmak amacıyla kurulmuştur. 

 Üyelerinin Danimarka’da yada başka bir ülkede vefatı halinde, cenazenin Türkiye’ye naklinin sağlanması için gerekli maddi 

ve manevi yardımları yapmaktır. 

 

 ÜYELİK VE KOŞULLAR: 

 Türkiye’li olmak ve Danimarka’da sürekli ikamet etmek. (bulunduğu belediyede nüfus kütüğüne kayıtlı olmak). 

 Er-Der´e ailece üye olma koşulu vardır ve her aile bireyi için ayrı bir “üye kayıt formu” doldurulur. 

 Üye olmak isteyen herkes bir defaya mahsus olmak üzere bir giriş ödentisi öder ve payına düşen yıllık aidatı öder. 

 Yıllık aidatını belirtilen zamanda ödemeyen üyelikten düşer ve tüm haklarını kaybeder. 

 Kendi isteğiyle üyelikten ayrılan kişiler hiçbir hak talep edemez. 

 Üyeliğe başvuran kişiler, üyeliği kabül edildikten 6 ay sonra Er-Der´in tüm haklarından yararlanabilir. 

 Er-Der Yürütme Kurulu gerekli gördüğü taktirde yeni üyelik başvurusu yapan şahıslardan sağlık raporu ister. 

 Aynı amaçla kurulan başka bir dernek, fon, vakif vb. üye olan kişiler Er-Der´in haklarından yararlanamaz.   

 

 KARŞILANACAK MASRAFLARIN ÇEŞİDİ VE MİKTARI: 

 Er-Der’in Danimarka’da hakka yürüyen ve Türkiye’ye defnedilecek kişi için karşıladığı genel masraflar: 
o Tabutlama giderleri 

o Cenazenin uçakla nakli 

o Türkiye’de cenazenin gideceği yere kadar ambulans temini 

o Cenazeye refakat edecek bir kişi için gidiş-dönüş uçak bileti temini 

 Danimarka’da defnedilecek bir üye için tabutçunun yaptığı tüm masraflar karşılanır. 

 Üyelerimizden birinin Türkiye’de vefat etmesi durumunda, Danimarka’daki ailesinden bir kişinin uçak bileti karşılanır. 

Er-Der bu durumda belediyeden vs. gelecek hiç bir yardıma karışmaz.  

 Eğer cenaze Danimarka’ya getirilip burada toprağa verilecekse, cenaze için yapılan tüm masraflar belge karşılığında ödenir.  

 Üyelerimizden birinin Danimarka dışında, herhangi bir ülkede vefatı halinde: 
o Cenazenin Türkiye’ye veya Danimarka’ya nakli için yapılan tüm masraflar (cenaze giderleri) belge karşılığında ödenir. 

o Er-Der bürokratik ve diğer benzeri işlemlere mümkün olduğu kadar yardımcı olur, sorumlu değildir. 

o Bu miktarlar, Danimarka’dan Türkiye’ye nakledilecek cenaze için yapılan toplam (ortalama) giderleri geçemez.  

 Belgesi olmayan giderler karşılanmaz. 

 

 ÜYELİĞE GİRİŞ: 

 Üye olmak isteyen herkes başvuru formu doldurur ve bir defaya mahsus olmak üzere 400 kr. giriş ödentisi öder. 

 18 yaşından küçüklerden giriş ödentisi alınmaz. 

 60 yaşını dolduran kişiler 10.000 kr. giriş ödentişi öder. Bu miktar 60 üzeri her yaş için 1.000 kr. artarak devam eder.      
(örnek: 62 yaş 12.000 kr., 68 yaş 18.000 kr.) 

 

 YILLIK ÖDENTİ: 

 Yıllık ödenti; en az 100 kr. olmak üzere, bir yıl içerisinde yapılan tüm giderlerin üye sayısına bölünmesiyle hesaplanır. 

 18 yaşından küçükler bunun yarısını öder. 


