
[Enbiyâ suresi, 21:35]

En acılı  
gününüzde 
sizinleyiz.

UKBA Cenaze Hizmetleri (BKUG) ile ilgili 
ilave bilgiler

 UKBA Cenaze Hizmetleri (UKBA-BKUG) bir sigorta şirketi 
değildir.

 BKUG şartnamesini kayıt olmadan önce dikkatlice okuyu-
nuz ve anlaşılmayan kısımları lütfen sorunuz.

 Üye aile fertlerinde olan değişiklikleri BKUG merkezine bil-
dirmek zorundadır. Eksik bilgilerden dolayı çıkacak sorun-
lardan BKUG mesul değildir.

 Şartnamemizin 6’ncı maddesi gereği her yılın tahminî mas-
raf payı o yılın başında üyeden talep edilir.

 Ödemeler nakit alınmaz, mutlaka havale edilmelidir.

 BKUG’den yararlanma hakkına sahip bir cenaze olması 
hâlinde, cenazenin aile fertleri veya bir yakını tarafından ilk 
önce BKUG ile irtibat kurulması ve resmî işlemler için şu 
belgelerin cenaze nakil firmasına teslim edilmesi gerekir: 
Vefat edenin nüfus cüzdanı, pasaportu, ölüm belgesi veya 
raporu, evli ise uluslararası evlilik cüzdanı (evlilik cüzdanı 
uluslararası değil ise, bulunulan ülkenin diline tercümesi) ve 
üyelik kartının fotokopisi. 

 Sayılan belgelerin herhangi birinin eksikliğinden meydana 
gelen masrafları üye kendisi karşılar, bu durumda BKUG 
sorumluluk üstlenmez.

 Ayrıca resmî makamlardan, tatil ve bayram günleri ile hava-
yolu şirketlerinden kaynaklanacak olan gecikme ve aksak-
lıklardan BKUG sorumlu değildir.

Üyelik için müracaat edebileceğiniz yerler

Almanya

T     0049 2237 97930-22/33
E     cenaze@igmgukba.org

Avusturya

T     0043 1 9417612
E     ifwcenazefonu@hotmail.com

İsviçre

T     0041 44 843 20 35
M    0041 76 3621861
E     cenazefonu@sig-net.ch

İsveç

T     0046 76 0491592
M    0046 73 8498050
E     umut_yener@hotmail.com

Norveç

M    0047 98 252074
E     cenaze@igmg.no

İngiltere

T     0044 207 2548684
M    0044 79 61617350
E     ibrahim1957@live.co.uk

İtalya

T     0039 2 69016542
M    0039 3933 377749
E     cenaze@cismg.net

IGMG Cenaze Yardımlaşma Derneği
Cenaze Hizmetleri
IGMG Bestattungshilfeverein e. V. 
Bestattungskostenunterstützungsgemeinschaft (BKUG)

Mesai saatleri: 
Pazartesi - Cumartesi: 09:00 - 18:00

Her nefis 
mutlaka ölümü 

tadacaktır.

“

”

Boschstraße 61-65 | D-50171 Kerpen | T 0049 2237 97930-22 | F 0049 2237 9793030
cenaze@igmgukba.org | www.igmgukba.org | Amtsgericht Köln VR 17651 
Kreissparkasse Köln | IBAN: DE37 3705 0299 0149 2829 41 | BIC / SWIFT: COKSDE33



IGMG Cenaze Yardımlaşma Derneği  
Cenaze Hizmetleri nedir?

IGMG Cenaze Yardımlaşma Derneği “UKBA” Avrupa’da yaşayan 
Müslümanların yardımlaşma ve dayanışmalarını güçlendirmek, 
en acılı günlerinde yanlarında olmak ve defin işlemlerinin İslami 
usullere göre yapılmasını sağlamak amacıyla var olan hizmet yel-
pazesinin daha da genişletilmesi hedefine yönelik olarak 14 Aralık 
2012 tarihinde kuruldu. 

Şimdiye dek bu alanda hizmet veren IGMG Cenaze Fonu - IGMG 
Bestattungskostenunterstützungsfonds (IGMG-BKUF)-, 10 Kasım 
2002 tarihinde İslam Toplumu Millî Görüş e. V. çatısı altında ku-
rulmuş, 6204 üye aile ile hizmetlerine başlamış idi. 2012 yılı sonu 
itibariyle hizmet verilen üye aile sayısı 50 bini aşarken, fon kurul-
duğundan beri ahirete irtihal eden üye sayısı 3 bine ulaştı. 2002 
yılında sadece Almanya’da ikamet eden kişiler IGMG Cenaze Fonu 
hizmetlerinden faydalanabiliyorken, bugün bu hizmetler Avrupa’nın 
birçok ülkesine yayılmış durumda.

Hizmet kalitesinin artması ve hizmet yelpazesinin daha da geniş-
letilmesi için cenaze hizmetleri (BKUG), bundan böyle müstakil bir 
dernek olarak, yeni kurulmuş olan IGMG Bestattungshilfeverein 
e. V. (IGMG Cenaze Yardımlaşma Derneği) “UKBA” bünyesinde 
devam etmektedir.

UKBA Cenaze Hizmetlerine (BKUG) kimler 
üye olabilirler? 

Aşağıda belirtilen şartlara haiz olanlar üye olabilirler:

 18 yaşını dolduran Müslümanlar

 Daimî ikametgâhı Almanya, AB/Avrupa Ekonomik   
Sahası (EWR) ülkesi veya İsviçre olanlar

 Şartnamemizin 5. maddesinde gösterildiği gibi   
yaş gruplarına göre kayıt ücretini ödeyenler

Aile ferdi olarak üye olmaktan çıkıp tam üyeliğe geçiş, kayıt  
ücretine tabi değildir. Ancak üye, yazılı olarak üyelik müracaatını 
yaparak yıllık masraf payını ödemelidir. 

Belirtilen şartların tamamına haiz her ülke vatandaşı (va-
tandaş olunan ülke fark etmeksizin) UKBA Cenaze Hizmetle-
rine (BKUG) üye olabilir. Üyelik hakları ancak, üyelik için 
şartların uygunluğu tespit edildikten, üyelik kartı üyeye 
gönderildikten ve kayıt ücretinin ödenmesinden 60 gün 
sonra başlar. Üye olarak kabul edildikten sonra bir kaza ne-
deniyle vefat eden üyeler, 60 günlük bekleme süresi dolmadan 
BKUG’nin yardımlarından faydalanabilir. 

Yaş gruplarına göre kayıt ücreti tablosu: 

Yaş
Avro 

Ülkeleri*
İsviçre İngiltere İsveç Norveç

0-24 Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz

25-50 50 € 65 CHF  45 £ 450 SEK  400 NOK 

51-55 75 € 100 CHF  65 £  650 SEK  600 NOK 

56-60 120 €  150 CHF  100 £ 1050 SEK  1000 NOK 

61-65 240 €  300 CHF  200 £ 2000 SEK  2000 NOK 

66-70 360 €  450 CHF  300 £ 3000 SEK  3000 NOK 

71-79 600 €  750 CHF  500 £  5200 SEK  5000 NOK 

80 
yaş ve 
üzeri

1000 € 1250 CHF  850 £  8600 SEK  8300 NOK 

* Almanya, Avusturya, İtalya, Lüksemburg

BKUG yardımlarından kimler yararlanabilir?
BKUG yardımlarından yararlanabilecek kişiler şunlardır:

 Üyenin kendisi ve eşi

 Üyenin 18 yaşını doldurmamış çocukları

 Üyenin (yaşı kaç olursa olsun) kendi geliri olmayan 
 bekâr kızları

 Üyenin, resmî okul veya üniversite öğrencisi olan, 27 yaşını 
tamamlamamış, bekâr ve kendi gelirleri olmayan çocukları

 Üyenin (yaşı kaç olursa olsun, %50’den fazla) 
 engelli olup geliri olmayan çocukları

Üyelere sunulan standart yardımlar

 BKUG tarafından anlaşmalı bir cenaze firması aşağıda 
 belirtilen hususları yapmakla görevlendirilir:

 Resmî makamlar nezdindeki işlemlerin yapılması
 Cenazenin İslami usullere göre yerine getirilmesi 

 gereken dinî hizmetleri, yıkanması ve kefenlenmesi
 Cenazenin Avrupa standartlarına göre tabutlanması

 Cenazeye refakat edecek olan bir kişinin gidiş-dönüş, eko-
nomik sınıf uçak bileti masrafı karşılanır.

 Türkiye ve Balkan ülkeleri dışında bir ülkeye cenazenin 
gönderilmesi durumunda, BKUG sadece ulaştırılacağı ha-
vaalanına kadarki organizasyon ve masrafları üstlenebilir. 
Türkiye ve Balkan ülkelerinde ise cenazenin defnedileceği 
şehre kadar meydana gelen masrafları da üstlenebilir.

 Avro para biriminin kullanıldığı ülkelerin birinde defnedi-
len cenazeler için, 3.000 €’ya (İsviçre: 3.750 CHF; İsveç: 
26.000 SEK; Norveç: 25.000 NOK; İngiltere: 2.600 £) ka-
dar masraflar karşılanabilir.

 Avro para biriminin kullanıldığı ülkelerin dışında vefat edenler 
o ülkelere nakledilip defnedilebilirler ve masrafları 3.000 €’ya 
(İsviçre: 3.750 CHF; İsveç: 26.000 SEK; Norveç: 25.000 
NOK; İngiltere: 2.600 £) kadar karşılanabilir.

 Ölüm belgesinin veriliş tarihi altı ayı geçmediği taktirde Avro 
para biriminin kullanıldığı ülkelerin dışında vefat edip orada 
defnedilen cenazelerin masraflarının 750 €’luk (İsviçre: 950 
CHF; İsveç: 6500 SEK; Norveç: 6200 NOK; İngiltere: 650 £) 
kısmını BKUG karşılayabilir.

 Defin Kanunu’na göre (ağırlığı 500 gramdan az olan) düşük 
doğan çocuklar için sadece AB/Avrupa Ekonomik Sahası 
(EWR) ülkesi veya İsviçre’de masraflar üstlenilebilir.


