TÜZÜK
Erenler Cenaze Nakli Yardımlaşma Derneği
1 İSİM
-

Erenler Cenaze Nakli Yardimlaşma Derneği
Kısa adı ER-DER.

2 MERKEZİ
-

Ringsted. ER-DER özellikle Ringsted şehirinde oturanlar (Çorumlular) tarafından
kurulmuştur. Bu kişiler ER-DER’in Kurucular Kurulunu oluşturmaktadır.

3 ER-DER’İN AMACI
-

Üyelerinin Danimarka’da yada herhangi bir ülkede vefatı halinde cenazenin TÜRKİYE’ye
veya DANİMARKA’ya NAKLİ’nin sağlanması için gerekli maddi ve manevi yardımları
yapmaktır.

4 YARARLANMA KOŞULLARI
-

Danimarka’da sürekli ikamet etmek (nüfusa kayıtlı olmak).
Üye giriş ödentisini yatırmış olmak.
Yıllık giderden payına düşen miktarı zamanında ödemiş olmak.
En az 6 ay önce üye olup, giriş ödentisini ödemiş olmak.

5 KARŞILANACAK MASRAFLARIN ÇEŞİDİ VE MİKTARI
-

-

-

Tabutlama giderleri
Cenazenin uçakla nakli
Türkiye’de havaalanından cenazenin gideceği yere kadar ambulans temini, ücretinin
ödenmesi ve cenaze’ye refakat edecek bir kişi için gidiş - dönüş uçak bileti.
Danimarka’da defnedilecek bir üye için tabutçunun yaptığı tüm masraflar karşılanır.
ER-DER bir üyenin Danimarka dışında vefat etmesi durumunda, ailesinden bir kişiye 3000
dkr ödenir ve belediyede vs. gelecek hiç bir yardıma karışmaz.
Eğer cenaze Danimarka´ya getirilip burada toprağa verilecekse, cenaze için yapılan tüm
masraflar belge karşılığında ödenir. Ancak bu miktar Danimarka’dan Türkiye’ye nakledilen
cenaze için yapılan toplam (ortalama) giderleri geçemez.
Bir üyenin Danimarka dışında, herhangi bir ülkede vefatı halinde, cenazenin Türkiye’ye veya
Danimarka’ya nakli için yapilan tüm masraflar (cenaze giderleri) belge karşılığında ödenir.
Ancak bu miktar Danimarka’dan Türkiye’ye nakledilen cenaze için yapılan toplam
(ortalama) giderleri geçemez.
Bir üyenin Danimarka dışında vefatı halinde, yapılan büroktatik ve diğer işlermerden ERDER sorumlu değildir. Ancak mümkün olduğunca yardım etmeye çalışır.
Ölü doğan bebeklerin nakli yapılmaz.
Belgesi olmayan giderler karşılanmaz.
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6 ÜYELİK
-

Üyelik koşulları:
o
o
o
o

-

Danimarkada sürekli ikâmet etmek (nüfusa kayıtlı olmak).
Bulunduğu belediyede nüfus kütüğüne kayıtlı olmak.
Başvurma anında ölümcül/ yüksek riskli bir hastalığı olmamak.
ER-DER Yürütme Kurulu gerekli gördüğü taktirde yeni üyelik başvurusu yapan
şahıslardan sağlık raporu isteyebilir.

Üyeliğe kabulü:
o ER-DER´e ailece üye olma koşulu vardır. Üye olmak isteyen herkes başvuru belgesini
doldurmak zorundadır.
o Üyelik başvurusu yürütme kuruluna yapılır. Yürütme kurulu üyeliğe karar verir.
o Yürütme kurulu’nun karar veremediği durumlarda karar, ilk ”Kurucular Kurulu
Konseyi” toplantısına bırakılır ve toplantıda karara bağlanır.
o ER-DER’e yeni üye olanlar derneğin imkanlarından yararlanabilmek için üyelik kabul
tarihinden itibaren altı (6 ay) ay beklemek zorundadır. Ancak daha önce başka bir
fona üye olup, ER-DER’e geçiş yapmak isteyenler üyelik kabul tarihinden itibaren
tüm imkanlardan yararlanabilecektir.

-

Üyelikten Çıkma/Çıkarılma:
o Üyelik ödentisini zamanında ödemeyen üyelere bir uyarı mektubu gönderilir, 30 gün
içerisinde ödemediği taktirde üyelikten düşer ve tüm haklarını kaybeder.
o Üye kendi isteği ile ayrılırsa hiç bir hak talep edemez.

7 GİRİŞ ve YILLIK ÖDENTİ
-

Bir defaya mahsus olmak üzere giriş ödentisi ödenir:
o 18 yaşından küçükler giriş ödentisi ödemez.
o 18-59 yaş arası 400 dkr. giriş ödentisi öder.
o 60 yaş 10.000 dkr. giriş ödentişi öder. Bu miktar 60 üzeri her yaş için 1.000 dkr.
artarak devam eder. (örnek: 62 yaş 12.000 dkr., 68 yaş 18.000 dkr. giriş ödentisi öder.)

-

Yıllık ödenti; en az 100 kr. olmak üzere, bir yıl içerisinde yapılan tüm giderlerin üye sayısına
bölünmesiyle hesaplanır. 18 yaşından küçükler bunun yarısını öder.

-

Üyelerin yeni doğan çocukları otomatikmen üyedir, ancak yıllık ödentisi ödendiği andan
itibaren tüm haklara sahiptir.

8 DERNEĞİN GELİRLERİ
-

Giriş ödentileri, yıllık ödentiler, belediye ve sendika cenaze yardımı ödentisi, bağış ve diğer
yardımlardan oluşur.

9 DERNEĞİN ORGANLARI
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-

KURUCULAR KURULU KONSEYİ (K.K.K.)
o Kurucular Kurulu Konseyi dışındakilerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Bu maddenin
değiştirilmesi teklif edilemez.
o Kurucular Kurulu Konseyi 18 yaşını doldurmuş kurucu üyelerden oluşur ve derneğin
en yetkili karar organıdır.
o Kurucular Kurulu Konseyi 3 yılda bir kurucu üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve
tüm kararlar konseyde hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
o İlk toplantıda çoğunluğu sağlayamazsa, 15 gün içerisinde, 2. toplantısını yapar. Bu
toplantıda salt çoğunluk aranmaz ve toplantıya katılanlarla yapılır.
o Kurucular Kurulu Konseyi toplantısı Yönetim Kurulu tarafından en az 1 ay önce kurucu
üyelere bildirilir.
o Konsey toplantısı için öneriler en az 15 gün önce yazılı olarak Yönetim Kuruluna
verilmesi gerekir.
o Konsey toplantısı için sadece ER-DER üyeleri öneri sunabilir.
o Olağanüstü Kurucular Kurulu Konseyi toplantısı için Konsey üyelerinin en az 2/3
çoğunluğunun yazılı olarak isteği gereklidir.

-

YÖNETİM KURULU
o Yönetim Kurulu, Kurucular Kurulu Konseyi toplantısında seçimle belirlenir.
o 5 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Yürütme kurulu ilk toplantısında görev taksimini
yapar.
o Alınan kararları uygulamak, derneğin tüm işlerini yürütmek / yapmakla yetkili ve
sorumludur.
o Cenaze işlemlerinin takibi için Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu konu için kendi içinde en
az 2 kişiyi görevlendirir.
o Mali işlemlerin vb. diğer hesapların yürütülmesi için en az 2 kişi yetkili ve sorumludur.
o Ülkenin bazı bölgelerinde gerekli gördüğünde oradaki işlemleri Yönetim Kurulu adına
yürütmek veya takip etmek için, o çevrede oturan kişileri görevlendirebilir.
o Gerekli görüldüğünde günlük işlemlerin yürütülmesi için personel alma ve yer
kiralamaya yetkilidir.

-

DENETLEME KURRULU
o Denetleme kurulu 3 asil ve 1 yedek üyeden oluşur.

10 HESAPLAR
-

Hesap yılı (Mali yıl) 1 Ocak - 31 Aralık arasıdır.
Derneğin hesaplarını kasiyerler yürütür ve Denetleme kurulu yilda bir defa inceler ve
onaylar.

11 FESHİ
-

Fesh etme durumunda, Kurucular Kurulu Konseyı üyeleri yazılı olarak toplantıya çağrılır.
Toplantı kurucu üyelerin salt çoğunluğu ile başlar ve fesh etme kararı en az ¾´nün kararı ile
kabul edilir. Kapanması/feshi durumunda tüm mal varlığı (net miktar) ödediği oranda (%
olarak) üyelere dağıtılır.
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12 GÜNDEM
-

Açılış
Divan başkanı ve 2 yazman seçimi
Çalışma raporu okunması
Hesapların incelenmesi
Gelen önerilerin görüşülmesi
Yürütme Kurulu Seçimi
Denetleme Kurulu seçimi
Dilek ve temenniler
Kapanış

Bu Tüzük’te yer almayan / belirtilmeyen konularda genel hükümlere ve Danimarka yasasına göre
hareket edilir.
Bu TÜZÜK 13 Şubat 2000 tarihinde yapılan 1. Kurucular Kurulu Konseyin´de kabul edilmiştir.
Bu TÜZÜK 26 Şubat 2012 tarihinde yapılan 5. Kurucular Kurulu Konseyin’de değiştirilmiştir.
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