
CANLAR VAKFI CENAZE FONU ESASLARI 
1: AMAÇLAR VE ŞARTLAR 
 
 
Müracaatı kabul edilmiş ve kendisine bildirilen yıllık bağışını belirtilen zamanda ödemiş şahıslar veya aile bireylerinin Hollanda’da 
vefatı halinde cenazenin Türkiye veya Hollanda olmak üzere ailenin belirlemiş olduğu mezarına (kabrine) ulaştırmak suretiyle hastane 
konsolosluk belediye gibi bürokratik işlemleri tamamlamak Canlar vakfı esasları doğrultusunda mevcut şartlar ve imkan 
dahilinde yıkama kefenleme hizmeti sunmaktır. 
Canlar Vakfı,Cenaze hizmetlerini gönüllülük temel anlayışı doğrultusunda ve tüzüğü gereği bir yardımlaşma kuruluşu olarak kar 
etme amacı gütmeksizin vefat etmiş canımızı sorunsuz bir şekilde yerine ulaştırmak ve acılı aileye yardımcı olmak amacıyla ’’halka 
hizmet hakka hizmettir’’ anlayış temelinde yürütmektedir. 
 
1.a-Türkiye’ye defnedilmesinde yasal bir engel olmaması 
1.b-Hollanda`da yasal süresiz yada kısa süreli ikamet etmesi 
1.c-Yıl sonu hesaplaması sonucunda y.k.gelecek yılın masrafını belirler bağışçı üye en geç ocak ayının 20 sine kadar ödemesini 
yapmış 
olmalıdır. Ödenen aidat/bağış aynı yıl için geçerli olmakla birlikte geçmiş yıllar ve gelecek yıl açısından herhangi bir hizmet 
talebi söz konusu edilemez. 
1.d-Bağışçı üyeye olası yapılmış değişiklikler dahil her yıla ait gönderilen belge veya dökümanların ulaşmaması gibi durumlarda ise 
takip sorumluluğu bağışçı üyeye aittir. 
1.e-Müracaatı kabul edilmiş cenaze hizmetlerinden yararlanacak yeni bağışçı üyelerin belirtilen aidat/bağış,ını giriş tarihinden 
itibaren 14 gün süre içerisinde ödemiş olması. 
1.f-Yapılan bağışçı üyelik müracaatın kabul edilip edilmediği 3 haftalık süre içerisinde müracaatcı kişiye bildirilir. 
1.g-Canlar Vakfı cenaze fonu çok zorunlu hallerde yılda bir seferi geçmemek üzere ek bağış/aidat talebinde bulunabilir. 
1.h-Doğal afet vb. nedenlerden toplu ölümler olması halinde canlar vakfı duruma göre değerlendirme yaparak kararını belirlemede 
yetkilidir. 
 
 
 
2. BAĞIŞÇI ÜYELİĞİN BAŞLAMA TARİHİ VE YARARLANANLAR 
Bağışçı üyelik müracaatı başvurusu kabul edilenler,belirtilen yıllık aidat/bağış canlar vakfı cenaze fonu hesap numarasına giriş 
tarihinden 
60 gün sonra başlar bu süre içerisinde vefat edenler vakfın imkanlarından faydalanamaz 
Ödenen Aidat/Bağışın hesaba girişinden sonra meydana gelebilecek kaza sonucu ölümlerde 60 günlük şartı aranmaz. 
2.a-C.V.C.F. tarafından müracaatı kabul edilmiş bağışçı üyenin kendisi,Eşi ve 18 yaşını doldurmamış çocuklarıdır. 
 
3.YILLIK MASRAF VE GELİRLERİNİN HESAPLAMASI 
Genel giderler,Tabutlama standart, Kargo standart 
Cenazeye refakat edecek iki kişilik gidiş dönüş bileti (ekonomi klas)Havaalanından mezarına taşınması. Yukarıda ki esaslara göre 
tespit edilen yıllık masraf 01 - Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasını kapsar. Yıllık masraf,Aidat/bağış hesaplanmasında yukarıda 
gösterilen giderlerin toplamının bu tarihler arasında kayıtlı bulunan mevcut bağışçı üyeye yansıtılması ile gelecek yılın tahmini 
masrafi tespit edilir.Fonun varlık tasarrufunda ise Canlar Vakfı belirleyici ve sorumludur. 
4. BAĞIŞÇI ÜYENİN VEFATI HALİNDE 
Bağışçı üyelerden birinin vefatı halinde kartınızda belirtilen telefon numarasını arayarak Canlar Vakfı görevlisinin durumdan 
haberdar edilmesi gereklidir . Aile canlar cenaze vakfının bilgisi dışında her hangi bir cenaze firması görevlendiremez ve ayrıca bu ve 
benzeri durumlarda sözlü hiçbir gerekçede kabul edilmez.Böyle bir yanlışlıktan doğacak masraflar cenaze sahipleri tarafından 
karşılanmak zorundadır cenaze sahipleri işlemlerin sağlıklı yapılabilmesi için telefonda görüştüğü görevlinin istediği belgeleri 
hazırlamak 
zorundadır CVCF. Üye kartı, Pasaport ve Nüfus hüviyet cüzdanı. Bürokraside çıkabilecek olası sorunlarda ise aile sorumludur. 
 
 
 
 
 
5. CENAZENİN MEZARA KADAR TAŞINMASI 
Cenazenin gerekli bürokratik işlemlerinin yapılmasından sonra Türkiye ye ulaştırmak üzere en yakın hava alanına götürülür 
sonrasında 
ailesinin belirlemiş olduğu mezarına teslim edilir. Cenaze yakınına iki kişilik refakatçi bileti (ekonomi klas) ödenir. Tatil ve 
bayram günlerinden veya resmi makamlardan veya hava yolları şirketlerinden ortaya çıkabilecek sorunlardan ve gecikmelerden 
canlar vakfı cenaze fonu sorumlu tutulamaz. 
 
 
6. BAĞIŞÇI ÜYENİN TÜRKİYEDE VEFATI HALİNDE 
Bağışçı üyeler kendi imkanları dahilinde cenaze defin işlemini yaparlar Ailenin Canlar Cenaze vakfına ölüm raporuyla birlikte 
müracaat etmesi halinde bir sefere mahsus canlar vakfının belirlemiş olduğu maddi yardım yapılır. 
6.a-Türkiyede vefat edenin Hollanda ya getirilmek istenmesi durumunda Türkiye bürokrasisi veya yapılacak cenaze hizmetleri ve 
maddi harcamalar dahil tüm konularda cenaze ailesi sorumludur.Hollanda ya getirildikten sonra Canlar vakfı tüzüğü gereği 
hizmetini yürütür. 
6.b-Fon bağışçı üyelerinden birinin Hollanda veya Türkiye dışında vefatı halinde aile kendi imkanlarıyla cenazesini kaldırır Aileye bir 
sefere mahsus canlar vakfının belirlemiş olduğu maddi yardım yapılır. 
 
 
 
7. CENAZENİN HOLLANDA’YA DEFNEDİLMESİ 
Hollanda’da cenaze mezar yerinin tespiti’toprağın kiralanması veya satın alınması konusunda aile sorumludur. Aileye bir sefere 
mahsus canlar vakfının belirlemiş olduğu maddi yardım yapılır.Crematorium da yakılmak istenmesi durumunda ise masrafları aileye 
aittir.Tüzük gereği hizmetler yerine getirilir ve yukardaki bahsi geçen bir seferlik yardım yapılır. 
 
8. ÇOCUĞUN ÖLÜ DOĞMASI HALİNDE 
Bağışçı üye ‘’Hollanda da’’ ölü doğan çocuğu için hizmet talebinde bulunabilir mezar yerinden ise aile sorumludur.Yapılacak hizmetin 
kapsamı Canlar Vakfı yönetimince belirlenir ve uygulanır. 
 
9. DEĞİŞİKLİĞİN BİLDİRİLMESİ 
Adres değişikliği, Evlilik,Boşanma,Doğum, vb. olan değişiklikler en geç iki hafta (14gün)içerisinde C.V.C.Fonuna bildirilmek 
zorundadır. Aksi durumda vakıf sorumlu tutulamaz ve herhangi bir yardım yapılmaz. 
 
10. ÜYELİKTEN AYRILMA 
Fon bağışçı üyeliğinden ayrılmak için üç ay önceden yazılı müracaat zorunludur bu durumda geçmiş yıllara ait herhangi bir 
hizmet talebinde bulunulamaz. 
11. YANLIŞ BİLGİ VERMEK 
Bağışçı üyenin kayıt formuna yanlış kimlik bilgilerinin verilmesi varolan hastalığın gizlenmesi aidat/bağışın belirtilen zamanda 
ödenmemesi vb.durumlarda hizmet talebi kabul edilmez. Hileli yollarla Vakıfı zarara uğratanlar hakkında C.V.C.F gerektiğinde yasal 
yollara başvuruda bulunabilir. 
 
12. FON İŞLERİNİN YÜRÜMESİ 
Bağışçı üyelerin yararına sunulan gönüllü hizmetlerin tümü belirtilen esaslar dahilinde C.V.C.F Yürütme kurulu tarafından yürütülür. 
Canlar Vakfı yönetim kurulu gerekli gördüğünde yeni maddeler eklemeye veya değiştirmeye yetkilidir.Müracaat sahibi olası 
değişiklikleri baştan kabul etmiş sayılır.Esaslarda belirtilmemiş maddeler olması halinde y.k.kararı geçerlidir.Canlar Vakfı tanıtım ve 
yardımlaşma amaçlı toplumsal faaliyetlerde gerektiğinde katkıda da bulunabilir. 
 
 
 
 
TALEP ÜZERİNE VERİLEBİLECEK EK HİZMETLER 
Esaslardaki bahsedilen hizmetlerlerin yanısıra daha fazla ek hizmet alma talebinde bulunan bağışçı üyeler canlar vakfı’yla 
görüşmelidir. 
1-Cenaze ibadet yerinin (monuta vb.) masrafının karşılanması veya organize edilmesi 
2-Yasal turist aile ziyaretleri için 3/6aylık kısa süreli kayıt yaptırılması 

STICHTING CANLAR UITVAARTSTEUNFONDS 
1. DOELSTELLINGEN en VOORWAARDEN 
 
 
In geval van overlijden in Nederland van personen dan wel van hun familieleden, wier lidmaatschapsaanmelding eerder al werd 
goedgekeurd en die hun jaarlijkse contributie tijdig hebben voldaan, biedt de stichting Canlar overeenkomstig haar uitgangspunten 
binnen de gestelde voorwaarden en mogelijkheden de hiernavolgende uitvaartservice: vervoer naar een door de familie gewenst 
graf, hetzij in Turkije hetzij in Nederland; het verrichten van alle bureaucratische formaliteiten (ziekenhuis, consulaat, gemeente); 
bewassing en het vervolgens in doeken wikkelen van de overledene. De stichting Canlar verzorgt haar dienstverlening geheel op 
vrijwillige basis, conform haar statuten als charitatieve instelling, zonder daarbij te streven naar enig winstoogmerk, teneinde de 
ons ontvallen landgenoot probleemloos naar zijn of haar laatste rustplaats te vervoeren en de bedroefde familie bij te staan onder 
het motto: ‘ten dienste van het volk, ten dienste van de Schepper’. 
1. a Geen wettelijk bezwaar om in Turkije te worden begraven 
1. b Wettelijk verblijf in Nederland voor onbepaalde tijd dan wel voor kortdurend verblijf 
1. c Op grond van de aan het eind van het jaar opgemaakte jaarstukken bepaalt het uitvoerend comité de contributie voor het 
komend jaar. De contribuant dient dit bedrag vervolgens uiterlijk 20 januari te hebben voldaan. De betaalde contributie is voor dat 
lopende jaar geldig. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op welk verzoek tot dienstverlening dan ook met betrekking tot 
voorafgaande dan wel komende jaren. 
1. d Contribuant is verantwoordelijk voor het doorgeven van eventuele (adres)wijzigingen. De stichting Canlar is niet verantwoordelijk 
in geval de aan contribuant toegestuurde documenten e.d. hem of haar niet bereiken. 
1. e Nieuwe contribuanten met betrekking tot de uitvaartservice van de stichting Canlar dienen binnen 14 dagen na acceptering van 
hun lidmaatschap het vastgesteld contributiebedrag te hebben voldaan. 
1. f Of de door een kandidaat-lid gedane lidmaatschapsaanvraag al dan niet is gehonoreerd, wordt binnen een periode van 3 weken 
aan de betrokken persoon meegedeeld. 
1. g De stichting Canlar zal in het uitzonderlijke geval dat het uitvaartfonds in nood komt te verkeren, op voorwaarde dat dit zich 
niet meer dan 1x per jaar zal voordoen, om een extra bijdrage kunnen verzoeken. 
1. h In geval van grote aantallen overledenen zoals bv. ten gevolge van natuurrampen e.d. is de stichtig Canlar bevoegd de situatie 
te beoordelen en op grond daarvan haar besluit kenbaar te maken. 
2. DATUM IN WERKINGTREDING VAN HET LIDMAATSCHAP en ZIJ DIE ER GEBRUIK VAN KUNNEN MAKEN 
Het lidmaatschap van hen wier lidmaatschapsaanvraag is geaccepteerd, vangt aan 60 dagen nadat het bedrag van de jaarlijkse 
contributie op het bankrekeningnummer van de stichting Canlar is bijgeschreven. Zij die binnen die periode van 60 dagen komen te 
overlijden, zijn uitgesloten van de uitvaartservice van de stichting Canlar. Deze 60 dagen voorwaarde wordt niet gehanteerd als het 
overlijden het gevolg is van een ongeval. 
2. a De uitvaartservice van de contribuant wiens aanvraag door het Uitvaartsteunfonds van de stichting Canlar is geaccepteerd, 
betreft hemzelf, zijn echtgenote alsmede hun minderjarige kinderen(< 18 jaar). 
3. BEGROTING van JAARLIJKSE INKOMSTEN en UITGAVEN 
Algemene uitgaven, kosten standaard lijkkist, standaard transportkosten, 2-persoons retourticket (economy class) voor de 
begeleiders 
van de overledene alsmede het vervoer van de luchthaven naar de begraafplaats. De aldus vastgestelde onkosten omvatten de 
periode van 01 januari tot en met 31 december. Bij de berekening van de contributie wordt uitgegaan van het totaal van 
bovenstaande 
uitgaven en het in voornoemde periode ingeschreven aantal contribuanten. Op grond hiervan wordt een geschatte bijdrage 
vastgesteld voor het komend jaar. De beschikking over het vermogen van het fonds berust volledig bij de stichting Canlar. 
4. IN GEVAL VAN OVERLIJDEN VAN CONTRIBUANT-LEDEN 
Indien één der contribuant-leden komt te overlijden, is het noodzakelijk het op uw lidmaatschapskaart vermelde nummer te bellen 
en een medewerker van de stichting Canlar van de situatie op de hoogte te brengen. De familie mag zonder medeweten van de 
uitvaartstichting 
Canlar geen opdracht geven aan enigerlei andere begrafenisonderneming. Tevens wordt in deze en vergelijkbare 
situaties mondeling geen enkele beweegreden geaccepteerd. De uit een dergelijk verkeerd handelen voortkomende onkosten 
moeten door de nabestaanden worden gedragen. De nabestaanden moeten de door de telefonisch gesproken medewerker 
verlangde 
documenten overleggen opdat alle formaliteiten probleemloos verricht kunnen worden. Het betreft de lidmaatschapskaart 
van het Uitvaartfonds van de Stichting Canlar, paspoort en persoonsbewijs. De familie is echter verantwoordelijk voor eventuele 
problemen die bij de bureaucratische formaliteiten mogelijkerwijs op zouden kunnen treden. 
5. VERVOER VAN HET STOFFELIJK OVERSCHOT TOT AAN HET GRAF 
Nadat de vereiste bureaucratische formaliteiten met betrekking tot het stoffelijk overschot zijn verricht, wordt het naar de 
dichtstbijzijnde 
luchthaven vervoerd teneinde naar Turkije op transport gesteld te worden. Vervolgens wordt het stoffelijk overschot op een 
door de familie aan te geven begraafplaats aan de familie overgedragen. Er worden twee tickets (economy class) betaald ten 
behoeve van verwanten of nabestaanden van de overledene. Het Uitvaartfonds van de Stichting Canlar kan niet verantwoordelijk 
worden gehouden voor eventuele problemen en vertragingen welke zich mogelijkerwijs kunnen voordoen in verband met vakantieen 
feestdagen dan wel veroorzaakt kunnen worden door officiële instanties of luchtvaartmaatschappijen. 
6. IN GEVAL VAN OVERLIJDEN VAN CONTRIBUANTEN IN TURKIJE 
Contribuant-leden verzorgen voorzover dat binnen hun eigen mogelijkheden ligt, de formaliteiten met betrekking tot de begrafenis. 
Indien de familie bij het uitvaartfonds van de stichting hierom verzoekt zal zij tegen overlegging van de Akte van Overlijden 
eenmalig een financiële bijdrage ontvangen, waarvan de hoogte door de stichting Canlar wordt bepaald. 
6. a In geval gewenst wordt dat de in Turkije overledene naar Nederland wordt overgebracht, is de familie van de overledene voor 
alle zaken verantwoordelijk met inbegrip van die welke de Turkse bureaucratie met zich meebrengt alsmede die met betrekking tot 
de te faciliteren uitvaartservices, als ook voor wat betreft alle financiële onkosten. Nadat het stoffelijk overschot naar Nederland is 
overgebracht, treedt de uitvaartservice van de stichting Canlar conform haar statuten in werking. 
6. b In geval van overlijden buiten Nederland of Turkije van één der fonds contribuant-leden zal de familie uit eigen middelen voor 
de ter aarde bestelling zorg dragen. De familie 
ontvangt eenmalig een financiële bijdrage, waarvan de hoogte door de stichting Canlar wordt bepaald. 
7. DE TER AARDE BESTELLING VAN HET STOFFELIJK OVERSCHOT IN NEDERLAND 
Inzake de begraafplaats, huur dan wel koop van een graf is de familie verantwoordelijk. De familie ontvangt eenmalig een financiële 
bijdrage, waarvan de hoogte door de stichting Canlar wordt bepaald. In geval echter crematie in een crematorium wenselijk 
wordt geacht, worden de kosten daarvan door de familie gedragen. De dienstverlening wordt conform de statuten uitgevoerd en 
inzake het bovenstaand vermelde, wordt een eenmalige ondersteuning verleend. 
8. IN GEVAL VAN EEN DOODGEBOREN KIND 
Een contribuant-lid kan een beroep doen op de uitvaartservice van zijn in Nederland doodgeboren kind. De familie is echter 
verantwoordelijk voor de plaats van begraven. De inhoud en omvang van de te realiseren dienstverlening wordt door het bestuur 
van de stichting bepaald en uitgevoerd. 
9. HET MELDEN VAN EEN WIJZIGING 
Adreswijzigingen, wijzigingen betreffende huwelijk, echtscheiding, geboorte e.d. moeten uiterlijk binnen twee weken (14 dagen) 
aan het uitvaartsteunfonds van de stichting Canlar worden gemeld. Zo niet dan kan de stichting niet verantwoordelijk worden 
gehouden en kan generlei vorm van ondersteuning worden verleend. 
10. OPZEGGEN VAN LIDMAATSCHAP 
Om het lidmaatschap van het fonds op te zeggen moet een contribuant-lid daartoe drie maanden tevoren een aanvraag doen. 
In dit geval kan inzake voorafgaande jaren geen enkele aanspraak worden gemaakt op enigerlei recht of dienstverlening. 
11. ONJUISTE INFORMATIE VERSCHAFFEN 
In gevallen waarbij contribuant-leden onjuiste personalia op het inschrijvingsformulier invullen of bestaande ziekte(s) niet 
vermelden of contributies niet tijdig worden voldaan e.d. worden verzoeken tot dienstverlening niet gehonoreerd. Met betrekking 
tot hen die de stichting door middel van frauduleus handelen nadeel berokkenen, staan de stichting zonodig rechtsmiddelen ter 
beschikking. 
12. DE GANG VAN ZAKEN BETREFFENDE FONDSAANGELEGENHEDEN 
Het geheel van de op vrijwillige basis verleende diensten ten gunste van de contribuant-leden inclusief die welke in de 
uitgangspunten 
zijn vermeld, worden door het uitvoerend comité van het uitvaartfonds van de stichting Canlar ten uitvoer gebracht. 
Indien door het bestuur van de stichting Canlar nodig geacht, is het bestuur bevoegd om bestaande artikelen te wijzigen en/of 
nieuwe artikelen toe te voegen. Aanvrager wordt van begin af aan geacht in te stemmen met eventuele wijzigingen. Indien er 
sprake is van omstandigheden welke niet zijn vermeld in de uitgangspunten, beslist het uitvoerend comité. De stichting Canlar kan 
indien nodig ook bijdragen leveren aan maatschappelijke aktiviteiten uit publicitaire en solidariteitsdoeleinden. 
 
EXTRA SERVICE DIE OP VERZOEK KAN WORDEN VERLEEND 
Contribuant-leden die naast de in de uitgangspunten genoemde service om meer (extra) dienstverlening verzoeken dienen dit met 
de stichting Canlar te bespreken. 
1-Bekostiging dan wel organisatie/verzorging gebedsruimte (Monuta e.d.) 
2-Formaliteiten ter verkrijging van een wettige verblijfstitel voor de duur van 3/6 maanden i.v.m. familiebezoek (toeristenvisum). 

 


