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MADDE I: 

VAKFIN KURULUŞU ADI VE MERKEZİ
1. Danimarka Türk Diyanet Vakfı (Vakıf) 01.01.1989

tarihinde kurulmuş, kâr amacı gütmeyen sivil bir
organizasyondur.

2. Vakfın merkezi Glostrup şehridir.
3. Danimarka Türk Diyanet Vakfı “Dansk Tyrkisk

 Islamisk Stiftelse” ismiyle Danimarka Ticaret ve
Mali İşler Müdürlüğü (Erhvervsstyrelsen) sicilinde
14414584 CVR-numarasıyla kayıtlıdır.

MADDE II: 

VAKFIN AMACI
A. Vakfın amacı aşağıdaki gibidir:

1. Müslüman Türklerin dini görevlerini uygun şekilde yerine geti-
rebilmelerine yönelik mevcut imkanları korumak ve geliştirmek,

2. Müslüman Türk toplumunun Danimarka’daki sosyal refah düze-
yini artırmak,

3. Danimarka’da yaşayan Müslüman Türk toplumunun dini hayatı-
nın gelişimine imkan sağlamak,

4. İslam hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenlere rehberlik
yapmak ve bilgi sunmak,

5. İslamofobi ve her türlü ayırımcılığa karşı uygun zeminlerde ça-
lışmalar yapmak,
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6. Danimarka’da yaşayan Müslümanların dini yaşamlarıyla ilgili so-
rularını cevaplandırmak,

7. Danimarka’daki Müslüman Türklere kültürel ve sosyal faaliyet-
lerde destek olmak,

8. Müslüman olmak isteyenlere gerekli bilgileri sağlamak ve yol
göstermek,

9. Eğitim ve öğretime destek olacak faaliyetler yapmak,
10. Cenaze işlerine yardımcı olarak Danimarka’da vefat eden Müs-

lümanların İslami usullere göre defnini sağlamak.
11. Faaliyetlerini kâr amacı gütmeden yapmak, elde ettiği bağış ve

gelirleri bu tüzükte yazılı amaçlar doğrultusunda harcamak.

B.  Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki
faaliyetleri yapar:

1. İslam hakkında kitap yayınlar, İslam’ı ve Müslümanları tanıtmak
amacıyla yayınevleriyle işbirliği yapar.

2. Vakfın amaçlarına uygun olarak Danimarka’daki kiliselerle ve
diğer kuruluşlarla dinler arası diyalog çalışmaları gerçekleştirir.

3. Danimarka’da Müslüman Türk nüfusun nispeten yoğun olduğu
bölgelere din görevlisi temini konusunda yardımcı olur.

4. Hac ve Umre ibadetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olur, Da-
nimarka ve Suudi Arabistan’da, resmi iş ve işlemleri kolaylaştı-
racak, koordinasyon ve organizasyonun daha iyi olmasını sağla-
yacak önlemleri alır.

5. Danimarka’da ikamet eden Müslümanlara nikah ve sünnet me-
rasimleri konusunda yardımcı olur.
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6. Danimarka’da vefat eden Müslüman Türklerin cenazelerinin na-
killerini sağlayarak Türkiye’de veya Danimarka’da defni için ge-
rekli önlemleri alır.

7. İslam Dini ile ilgili ilmi araştırmalar yapar.
8. Cami görevlilerine yönelik eğitim programları yapılmasını sağlar.

9. Kur’an Kursları ve dil kursları düzenler.
10. İslam’ın öğretileceği eğitim yerlerinin -Türkiye’deki örneklerine

uygun olarak- kurulmasına gayret eder.
11. Kur’an-ı Kerim, İslami İlimler ve İslam Sanatları gibi kitapların

tercüme edilmesini sağlar.
12. Müslüman yetişkin ve çocuklara yönelik, İslam hakkında kurs

veya eğitim imkanlarının geliştirilmesi için Danimarka makam-
larıyla temasa geçer.

13. Vakıf, tüzüğünde belirtilen amaçlara uygun sosyal, kültürel, bi-
limsel ve sportif faaliyetleri organize eder ve destekler. Bu bağ-
lamda Vakıf kadın, gençlik vb. çeşitli kollar kurar.

14. Gençlerin yüksek öğrenime erişimini ve fırsat edinmelerini
destekler.

15. Alınan nakdi ve diğer bağışlar,  Vakfın üstlenmiş olduğu yüküm-
lülüklere uygun olarak kullanılır. Fitre ve zekat gibi şartlı bağışlar
belirlenmiş amaçları doğrultusunda kullanılır.

16. Vakıf amaçlarını gerçekleştirebilmek için gayrimenkul edinir.
Vakıf, Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliği yapar, gerektiğinde diğer
Müslüman kuruluşlarla temas kurar.
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17. İslam Dini ile ilgili konferanslara temsilci gönderir.
18. İslam Dinini konu alan konferansları ve diğer ilmi programları

organize eder ve destekler.
19. Danimarka şartlarında din hizmetlerindeki verimliliği artırmaya

yönelik, gerek din görevlilerinin yabancı dil ve meslek bilgileri-
ni geliştirmek, gerekse Danimarka toplumunu yakından tanıma-
larına yardımcı olmak üzere bilgilendirme ve uyum programları
gerçekleştirir.

20. Kopenhag Türk Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğince orga-
nize edilen dini ve sosyal içerikli faaliyetlere destek verir.

C.  Vakıf Türk ve Danimarka kanunlarına veya mil-
li değerlere aykırı faaliyetler gerçekleştirmez ve
siyasi faaliyette bulunamaz.

MADDE III: 

VAKFIN ORGANLARI
1. Genel Kurul
2. Yönetim Kurulu
3. Denetleme Kurulu
4. İstişare Kurulu
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MADDE IV: 

GENEL KURUL
1. Genel Kurul Vakfın en yetkili organıdır.
2. Vakfın Genel Kurulu en az 11 en çok 17 üyeden

oluşur. Bu üyelerden 4 tanesi İstişare Kurulu tara-
fından bir dönem için seçilir.

3. T.C. Diyanet İşleri Başkanı veya tayin edeceği şa-
hıs Genel Kurulun başkanıdır. Diyanet İşleri Başkan
Yardımcısı, Dış İlişkiler Genel Müdürü, Kopenhag
Din Hizmetleri Müşaviri makama bağlı olarak Ge-
nel Kurulun tabii üyesidir. Danimarka’daki görevi
sona eren din hizmetleri müşavirinin Vakıftaki gö-
revleri, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına ka-
dar devam eder. Gerekirse bu görevleri yürütmek
üzere genel kurul üyelerinden birisini vekil tayin
edebilir.

4. Genel Kurul üyeleri reşit olmalıdır.
5. Üyelerin yarıdan fazlası Danimarka’da ikamet edi-

yor olmalıdır.
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6. Bir genel kurul üyesinin üyelikten ayrılması durumun-
da; üyelikten ayrılış tarihinden itibaren en geç altı ay
içerisinde yeni bir üye seçilir. Genel Kurul, karar def-
terine yeni üyelerin isim ve adreslerini kaydeder.

7. Genel Kurul Başkanı gerektiğinde Genel Kurulu
toplantıya çağırabilir. Genel Kurul en az iki yılda bir
toplanır. Genel Kurul üyelerinin çoğunluğunun talebi
üzerine başkan Genel Kurulu toplantıya çağırır.

8. Kurul Başkanı, Vakıf Genel Kurulunu toplantıya ça-
ğırır. Genel kurul toplantısı en az 14 gün önce top-
lantı gündemi ile birlikte yazılı olarak üyelere bildirilir.

9. Genel Kurul, üyelerin çoğunluğunun katılımı halinde
karar alabilir. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Alınan
kararlarda oylamanın eşit olması durumunda Genel
Kurul Başkanının oyu sonucu belirler.

10. Genel Kurulun almış olduğu kararlar bir tutanakla
kaydedilerek toplantıya katılan Genel Kurul üyeleri
tarafından imzalanır. Genel Kurulun almış olduğu bir
karara katılmayan üye, görüşünün tutanağa geçiril-
mesi hakkına sahiptir.

11. Bir genel kurul üyesi yerine vekil tayin edebilir. Ge-
nel Kurul üyeleri hakkındaki tüzük hükümleri vekiller
için de geçerlidir.
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12. Genel Kurul, Vakfın kaynaklarının Tüzükte belirtilen
amaçlara uygun olarak kullanılmasını temin eder.

13. Genel Kurul, yönetim kurulu üyelerini seçer.
14. Makamdan dolayı Genel Kurulun tabii üyesi olan

Genel Kurul üyeleri kendilerini veya dışarıdan birini
Genel Kurul üyeliği için teklif edebilirler.

MADDE V: 

GENEL KURUL ÜYELİĞİNİN 
SONA ERMESİ

Genel Kurul üyeliği aşağıdaki durumlarda sona 
erer:

1. Üyenin vefatı halinde,
2. Üyenin kendi rızasıyla üyelikten istifa etmesi halinde,
3. Üyenin iflas veya ehliyetsizlik hali gibi herhangi bir

sebeple Genel Kurul üyelik görev ve sorumlulukları-
nı yerine getiremediği durumlarda,

4. Şayet bir genel kurul üyesi Vakfın temel değerle-
rine ve amaçlarına aykırı hareket eder veya görev
ve yükümlülüklerini ihmal ederse üyelikten ihraç
edilebilir.
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5. İstişare Kurulu tarafından Genel Kurula seçilen
üyeler, üyeliklerini seçildikleri dönemin bitimiyle
kaybeder.

6. Genel Kurul üyesi olan din görevlisinin üyeliği de
aynı şekilde Danimarka’daki görev süresinin bitme-
si ile sona erer.

MADDE VI: 

YÖNETİM KURULU
1. Genel Kurul, yönetim kurulunu tayin eder. Yönetim

kurulu en az 5, en fazla 7 asil ve 3 yedek üyeden
oluşur. Yönetim kurulu üyeleri iki yıllığına seçilir. Bir
kişi olağan şartlarda müteselsilen en fazla iki dönem
ve fasılalı olarak da en fazla üç dönem yönetim ku-
rulu üyesi olarak seçilebilir.

2. İlk toplantısında yönetim kurulu, üyeleri arasından
bir başkan, muhasip ve sekreter seçer.

3. Yönetim Kurulu Vakfın icra organı olup günlük ida-
resini yürütür, Tüzükte belirtilen amaçları gerçekleş-
tirmek için çalışır.
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MADDE VII: 

DENETIM KURULU
Denetim Kurulu, Yönetim Kurulunun amacına uy-
gun olarak çalışmasını temin eder. Bu bağlamda  
Vakfın mali durumunu, gelir-gider ve benzeri bel-
geleri kontrol eder, Vakfın kaynaklarının Tüzükte 
belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılıp kulla-
nılmadığını denetler. 

Genel Kurul, üçte iki (2/3) oy çoğunluğuyla denet-
leme kuruluna üyeleri arasından 2 asil ve 2 yedek 
üye seçer. Aynı şahıs hem denetleme kurulu hem 
de yönetim kurulu üyesi olamaz – ve böylece bu 
iki organ arasında bağımsızlık sağlanmış olur.
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MADDE VIII: 

İSTİŞARE KURULU
İstişare Kurulu, Danimarka Türk Diyanet Vakfına 
bağlı yerel dernek temsilcilerinden ve Danimarka 
Türk Diyanet Vakfına bağlı camilerde görev yapan 
din görevlilerinden oluşur. Her bir yerel dernek yö-
netim kurulu, Vakıf İstişare Kuruluna ikişer temsil-
ci seçer. Bu kurulun üyeleri, genel kurul toplantı-
larına oy hakkıı bulunmaksızın danışman sıfatıyla 
çağrılabileceği gibi, ihtiyaç duyulduğunda Vakıf 
Yönetim Kurulu toplantılarına da davet edilerek is-
tişare kurulu üyelerine görüş ve önerilerini sunma 
ve toplantılarda istişari görüş bildirme imkanı sağ-
lanmış olur.

MADDE IX: 

YÖNETİM KURULU KARARLARI VE 
VAKFIN TEMSİLİ 

Yönetim Kurulu yapacağı çalışma ve faaliyetler 
için karar alır. Yönetim Kurulu kararları bu tüzükte 
yazılı amaç ve esaslara aykırı olamaz. 
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Yönetim Kurulu, kararlarını salt çoğunlukla alır. Alı-
nan kararlarda oylamanın eşit olması durumunda 
Yönetim Kurulu Başkanının oyu sonucu belirler.
Vakıf aşağıdaki kişi ve kişiler tarafından yurt içinde 
ve yurt dışında temsil edilir:

1. Yönetim Kurulu Başkanı.
2. Yönetim Kurulu kararında belirtilen hususlarla il-

gili olarak Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen
üyeler.

3. Vakıf yönetimi tarafından yetki verilen işlerle ve ko-
nularla sınırlı olmak üzere Vakıf Müdürü veya Vakıf
çalışanlarından birisi.

4. Vakfın nakit, banka vb. işlemlerinde Yönetim Kurulu
Başkanı ve muhasip üye yetkili ve sorumludur.

MADDE X: 

MALİ YIL 
Vakfın mali yılı bir takvim yılıdır. 
Mali yıl 1 Ocak’ta başlar, 31 Aralık’ta son bulur.
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MADDE XI: 

YILLIK RAPORLAR
Yıllık raporlar aşağıdaki şekilde düzenlenir:

1. Her mali yılın bitimini müteakip en geç 4 ay içerisin-
de Yönetim Kurulunca, kapatılan mali yılla ilgili ola-
rak bir yıllık çalışma raporu, bilanço, mali rapor ve
diğer muhasebe raporları düzenlenir.

2. Mali yılın bitimini müteakip en geç 6 ay içerisinde
Yönetim Kurulu, yıllık muhasebe raporunu başkan,
sekreter ve muhasebeci tarafından imzalanarak Da-
nimarka Ticaret ve Mali İşler Müdürlüğü’ne (Erhver-
vsstyrelsen) gönderir.

MADDE XII: 

ŞEREF ÜYELİĞİ
Vakfa önemli miktarda bağışta bulunan şahıs ve 
kuruluşlar Genel Kurul kararıyla Vakfa şeref üyesi 
olarak kabul edilebilir. Şeref üyelerinden isteyen-
lere yıllık faaliyet raporu gönderilir.
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MADDE XIII: 

DERNEKLERİN VAKFA ÜYELİĞİ
Vakıf Tüzüğünde belirtilen amaçları kabul eden 
dernekler Vakfa üye olabilir. Vakfa üye olan bir 
dernek, Vakfın sahip olduğu gayrimenkullerden 
ve sunduğu diğer olanaklardan faydalanma imka-
nı elde eder.

Bir derneğin Danimarka Türk Diyanet Vakfı’na üye 
olabilmesi için aşağıdaki koşulları yerine getirmesi 
gerekir:

a. Vakıf tarafından dernekler için hazırlanan standart tüzüğün
üyelik isteminde bulunan derneğin genel kurulunda kabul
edilmesi,

b. Üyelik isteğinin dernek yönetimince Vakfa yazılı olarak
bildirilmesi,

c. Vakıf Yönetim Kurulunun, derneğin Vakıf üyeliğini onaylaması,

Bir üye dernek, cari standart dernek tüzüğünde 
ve özellikle Vakıfla ilişkileri düzenleyen maddeler-
de değişiklik yapmak isterse söz konusu dernek 
Vakfın yazılı onayını alması gerekir.
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Üyelik şartlarından bir ya da birkaçını kaybeden 
dernek önce sözlü olarak, sonra iki kere yazılı ola-
rak birer aylık fasılalarla uyarılır. Yazılı uyarılardan 
sonra durumunu üyelik şartlarına uygun hale ge-
tirmeyen dernek, Vakıf Yönetim Kurulu kararıyla 
üyelikten ihraç edilir.

MADDE XIV: 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Tüzük değişikliği Vakıf Genel Kurulu ve vakıflardan 
sorumlu Danimarka Sivil İdare Kurumu (Civilstyrel-
sen) onayı ile gerçekleşir.
Tüzük değişikliği Genel Kurulda geçerli oyların 
üçte ikisi (2/3) ile gerçekleşir.
Böyle bir kararın alınabilmesi için genel kurul üye-
lerinin tamamının toplantıya iştiraki veya temsil 
edilmesi gereklidir. Genel kurul üyelerinin tamamı-
nın iştiraki veya temsilen katılımı gerçekleşmediği 
takdirde, bu ilk toplantıyı müteakip en erken 2 en 
geç 6 hafta sonrasında gerçekleştirmek üzere yeni 
bir genel kurul toplantısı için çağrı yapılır. Bu ikin-
ci genel kurul toplantısında katılan üyelerin üçte 
iki (2/3) çoğunluğuyla karar alınır. Tüzük değişikliği 
ile ilgili önerilerin toplantı çağrısı ile birlikte üyelere 
bildirilmesi zorunludur.
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Genel Kurul gerçekleştirilen tüzük değişiklik-
lerini vakıflardan sorumlu kuruma bildirmekle 
yükümlüdür.

MADDE XV: 

FESİH
Tüzük değişikliği konusunda geçerli olan kurallar 
Vakfın muhtemel feshi konusunda da geçerlidir. 
Vakfın feshini müteakip tasfiyesinde vaki olabile-
cek nakdi varlıklar ve gayrimenkuller T.C. Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na devredilir. 
Bu tüzük 06.04.2019 tarihinde yapılan Genel Ku-
rul’da oy birliği ile kabul edilmiştir.
Danimarka Sivil İdare Kurumu tarafından da 
06.06.2019 tarihinde onaylanarak yürürlüğe 
girmiştir.
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