NORVEÇ
TÜRK ĠSLAM BĠRLĠĞĠ

DEN TYRKISK
ISLAMSKE UNION
I NORGE
Norveç'teki sesiniz...
Üyelik Müracaat Formu
Medlemskapsskjema
Kişisel Bilgiler / Personlige Opplysninger

Adı ve Soyadı

Baba&Anne adı
Fars&Morsnavn
Fars&Morsnavn

Navn og Etternavn

Doğum Yeri
Fødested
Ġkamet Adresi
Bostedsadresse

Norveç Vatandaşlık Numarası
Fødselsnummer (11 siffer)

Telefon

Cep
Mobil

Ev
Privat
Cinsiyeti Erkek
Kjønn
Mann

Kadın
Kvinne

E-posta
E-Mail
Norveç'e geliş tarihi

Yasal Bilgi / Lovlig Opplysning
Evet
Başka bir inanç derneğine üye misiniz?
Er De medlem på et annet trosamfunn?
Ja

Hayır
Nei

NORVEÇ ĠNANÇ KANUNUNUN 8. MADDESĠNE GÖRE, BĠRDEN FAZLA ĠNANÇ DERNEĞĠNE ÜYE OLUNAMAZ.
Det er forbudt å bli medlem i mer enn en trosamfunn etter ”Lov om trudomssamfunn og ymist anna” §8.
Üyesi olduğunuz inanç derneğinden çıktığınızı gösteren belge tarafimıza verilmeden üyelik kaydı yapılması sorunlara yol açtığı için
belge gelinceye kadar işlem yapilamaz. Lütfen, önce diğer inanç derneğiyle/kiliseyle olan ilişiğinizi kesiniz.

Ciddi sağlık probleminiz var mı?
Har De alvorlige helse problemer?
Evet ise kısaca açıklayınız.
(Skriv kort, hvis JA)

Sağlık Bilgileri / Opplysninger om helse
Evet
Ja

Hayır
Nei

Herbir birey için ayrı form doldurulmalıdır. Formu teslim etmeden önce lütfen arka sayfadaki bilgileri
okuyup imzalayınız. Ġmzasız başvurular kabul edilemez.Bu formla birlikte Ġkamet/Bostedattest belgesi de
gönderilmelidir.Søknaden må underskrives før innlevering. Søknader uten signatur fås ikke akseptert. Du bør
levere søknaden med bostedattest.

www.nortib.org

site@nortib.org

ÜYELİKLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER

Türk İslam Birliği Dernek Tüzügü
MADDE 9 :

Üyelik
Derneğe üyelik, başka bir inanç derneğine üye olmama şartıyla, üç türlüdür: Aktif üyelik, pasif üyelik ve onur üyeliği;

a)
b)
MADDE 10 :
MADDE 11 :

MADDE 12 :

MADDE 14 :

MADDE 15 :

MADDE 16 :
MADDE 59 :

Derneğe üyelik Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir.
Üye olmak isteyen kişi, dernek tüzügünü kabul etmeli, üye başvuru formunu doldurmalı ve Genel Kurul`ca
belirlenmiş üyelik aidatını ödemeyi taahhüt etmelidir.
Aktif üyelerin 01 Mart`tan sonra doğan çocukları doğduğu yıl içinde derneğe kaydı yaptırıldığı taktirde (doğduğu yıl
için ödeme yükümlülüğü olmaksızın) ertesi yıl 01 Mart tarihine kadar aktif üye statüsündedirler.
Üyelikten Ayrılma
Dernek üyeliğinden çıkma isteği, Yönetim Kurulu`na yazılı olarak yapılır. Yönetim Kurulu müracaat eden üyenin
müracaatına en geç 30 gün içerisinde cevap verir. Dernek üyeliğinden çıkma isteğinde bulunan üyenin üyeligi, dilekçe
tarihinden itibaren feshedilir.
Üyelikten Çıkarılma
Üyelik şartlarını yerine getirmeyen, tüzüğe aykırı hal ve hareketlerde bulunan ve bu tüzukte belirtilmiş olan derneğin
gayelerine aykırı çalışma yapan üyeler, üyelikten ihraç kapsamına alınır. Bir üyenin üyelikten çıkarılması, ancak Yönetim
Kurulu`nun Haysiyet Divanı`na başvurusu ve Haysiyet Divanı`nin onayı ile gerçekleşir. Yönetim Kurulu, Haysiyet
Divanı’nın gerekçeli kararı ile üyeyi en geç otuz (30) gün içinde yazılı olarak haberdar eder.
Üyelik aidatı her yıl 1 Ocak – 01 Mart tarihleri arasında ödenir. Aidatını bu tarihler arasında ödemeyen üyeler 01 Nisan
– 01 Mayıs tarihleri arasında % 50 zamlı ödeyerek o yıl için cenaze hizmetlerinden yararlanabilirler. Bu tarihler
arasında aidatını ödemeyen üye, o yıl için hem aktif üyelik statüsünü hem de cenaze hizmetlerinden yararlanabilme
hakkını kaybeder.
a) Norveç`e yeni gelmiş veya Oslo ve Akershus Valiliği`ne yeni taşınmış olanlar, Yönetim Kurulu`na başvurup aidatını
öderse, aidatını ödedikleri tarihten 90 gün sonra üyelik statüsü kazanırlar.
b) Norveç’te beş (5) yıldan uzun bir süre ikamet ettiği halde TİB’e üye olmayan şahıslar, Genel Kurul’ca belirlenen bir
defaya mahsus miktarı ödedikleri taktirde derneğe üye olabilirler.
Aktif üyelerin ödemiş olduğu yıllık aidatlar Türk İslam Birliği tarafından cenaze hizmetleri adına açılmış ilgili hesapta
toplanır.
Norveç sınırları dışında meydana gelen ölümlerde ölen üyenin seyahat sigortası yok ise üyenin yakınlarından birine
cenaze işlemleri ile ilgili orijinal makbuz karşılığı 25.000.- NOK`a kadar ödeme yapılır.

MADDE 60 :

Norveç`te vuku bulan cenazelerin bütün masrafları (kefen, sabun vs.) Türk İslam Birliği tarafından karşılanır. Cenaze
sayısı birden fazla olsa da hepsinin masrafları ayrı ayrı ödenir.

MADDE 61 : a)

Cenazenin Türkiye`ye nakli ve defnedileceği yere kadar olan masrafları Türk İslam Birliği tarafından karşılanır. Cenaze
işlemleri sırasında, cenaze yakınları Trygdeetaten`den gelen cenaze yardım parasını Türk İslam Birliği`ne aktarır. Türk
İslam Birliği cenaze ile birlikte yakınlarından birinin gidiş-dönüş ekonomik tarife uçak bilet ücretini de karşılar.

Üyelikle ilgili her turlu sorularinizi, ister surekli acik olan cep telefonu hattimiz 411 71 356 AloTIB’e,
isterseniz elektronik posta (E-mail) ile site@nortib.org’ a iletebilirsiniz. Basvuru formunu doldurup
imzaladiktan
sonra
normal
posta
ile,
faksla
veya
elden
bize
ulastirabilirsiniz.
Adres: Den Tyrkisk Islamske Union, Postboks 9410 Grønland 0135 Oslo

Acil durumlar için bir yakınınız: Ad-Soyadi:…………………………………………Telefon No:....………………….
Vefat durumunda cenazenin gönderilecegi adres: .........................……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………................................................
Yukarıdaki bilgileri okuyup anladım ve arka sayfadaki bilgilerin doğru olduğunu ve herhangi bir değişiklik
durumunda Türk İslam Birliği`ni haberdar edeceğimi taahhüt ederim. (Jeg har lest opplysningene øverst på denne siden
og akter at, opplysningene jeg gir på bak siden er riktige og jeg skal gi beskjed til Den Tyrkisk Islamske Union hvis det blir noen endringer
i opplysningene.)

Yer ve tarih : ..................................... / ...................................... İmza : ..........................................................
(Sted og dato)
(Underskrift)
Not: (18 yaşından küçüklerin üyelik başvurularini, anne ve babanın birlikte imzalamasi gerekmektedir. )

