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DANİMARKA TÜRK DİYANET VAKFI ANATÜZÜĞÜ
MADDE I : VAKFIN KURULUŞU ADI VE MERKEZİ
1. DANİMARKA TÜRK DİYANET VAKFI (D.T.D.V) Danimarka Adalet Bakanlığı’nın
29.11.1984 tarihli kararı ile 15. 03.1985 tarihinde kurulmuş, kar amacı gütmeyen sivil bir
organizasyondur.
2. Vakfın Merkezi Kopenhag şehridir.
3. Danimarka Türk Diyanet Vakfı DANSK TYRKISK ISLAMISK STIFTELSE ismiyle
Danimarka Adalet Bakanlığı sicilinde CVR: 14 41 45 84 numarayla kayıtlıdır.
MADDE II: VAKFIN AMACI
A. Vakfın Amacı ve Faaliyet Alanı Aşağıda Gösterildiği Gibidir
1. Danimarka’da yaşayan Müslüman Türklerin dini görevlerini yerine getirebilmelerine yönelik
mevcut imkanları korumak ve geliştirmek.
2. Danimarka’da bulunan Türk.-İslam toplumunun refah seviyesini yükseltmek.
3. Danimarka’da bulunan Türk-İslam Toplumunun manevi gelişmesi için imkanlar sağlamak.
4.

İslam Dinini öğrenmek isteyenlere İslam Dini hakkında bilgi vermek.

5.

İslamofobi ve her türlü ayırımcılığa karşı uygun zeminlerde çalışmalar yapmak.

6. Danimarka’da yaşayan Müslümanların dini sorularını cevaplandırmak.
7. Danimarka’da bulunan Müslüman Türklere kültürel, sosyal ve sportif hizmetlerde
bulunmak.
8. Müslüman olmak isteyenlere gerekli bilgileri vermek ve yardımcı olmak.
9. Eğitim ve öğretime destek olacak faaliyetler yapmak
10. Danimarka’da vefat eden Müslümanların İslamî usullere göre defnine yardımcı olmak.
10. Faaliyetlerini kar amacı gütmeden yapmak, elde ettiği bağış ve gelirleri bu tüzükte yazılı
amaçlar doğrultusunda harcamak.
B.Vakıf Amaçlarını Gerçekleştirmek İçin Aşağıdaki Çalışmaları Yapar
1. İslam Dini ile ilgili kitaplar bastırır ve İslam Dinini tanıtmak amacıyla yayın organlarıyla
temaslar kurar.
2. Danimarka’daki kiliselerle ve diğer kuruluşlarla temasa geçerek vakfın gayesine yönelik
faaliyetlerde bulunur.
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3. Türk-İslam Toplumunun yoğun olarak bulunduğu yerlere din görevlisi gönderilmesi temini
konusunda yardımcı olur.
4. Hac ve Umre ibadetleriyle ilgili olarak Danimarka ve Suudi Arabistan’da gerekli
düzenlemelerin yapılmasında yardımcı olur.
5. Danimarka’da ikamet eden Müslümanlara sünnet ve düğünlerde yardımcı olur.
6. Danimarka’da vefat eden Müslümanların cenazelerinin memleketlerine nakledilmesi veya
burada defnedilmesi hususunda gerekli tedbirleri alır.
7. İslam Dini ile ilgili ilmi araştırmalar yapar.
8. Cami ve mescit görevlileri için gerekli olan eğitim programlarını yapar, yaptırır veya destek
verir.
9. Kur’an-ı Kerim ve Lisan dersleri vermek için mevzuata uygun kurslar düzenler.
10. İslam Dini üzerine eğitim verecek Türkiye’deki örneklerine uygun okullar açar.
11. Kur’an-ı Kerim, İslami İlimler ve İslam Sanatı hakkında kitaplar telif ve tercüme ettirir.
12. Gerektiğinde Danimarka makamlarıyla temas ederek yetişkin müslümanlara, ve çocuklara
İslam Dini eğitimi ve öğretimi verilmesini sağlar.
13. Vakfın amacına uygun olarak sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetler organize eder
(ettirir) ve bu tür faaliyetlere katılır. Bu amaçla kadın kolları, gençlik kolları ve benzeri
aktivite grupları kurar.
14. Yetenekli gençlere yardım ederek bunların yüksek öğretim yapmalarına imkanlar hazırlar.
15. Parasal ve aynî hibeler kabul eder. Fitre ve zekat gibi gelirleri vakfın üstlenmiş olduğu
yükümlülüklere uygun olarak harcar.
16. Vakıf gayesi için kullanılabilecek gayrimenkullere sahip olur ve Türkiye Diyanet Vakfı ile
işbirliği yapar. Dünya İslam birliği ve diğer İslam Kuruluşlarıyla gerektiğinde temas kurar.
17. İslam Dini ile ilgili konferanslara temsilciler gönderir.
18. İslam dinini konu alan konferanslar ve ilmi toplantılar organize eder ve ettirir.
19. Danimarka şartlarında din hizmetlerindeki verimliliği artırmaya yönelik olarak din
görevlilerinin yabancı dil ve meslek bilgilerini geliştirmek, içinde yaşanılan toplumu
yakından tanımalarına yardımcı olmak üzere programlar gerçekleştirir.
20. Din Hizmetleri Müşavirliğinin organize ettiği dini ve sosyal içerikli faaliyetlere destek verir.
C. Vakıf, Türk ve Danimarka Kanunlarına Aykırı Faaliyetlerde Bulunmaz ve Siyasetle
uğraşmaz.
MADDE III : VAKFIN GELİRLERİ
Vakfın Mülk ve Gelirler Aşağıda Gösterilmiştir
1. Gerçek ve tüzel kişilerden sağlanan nakdi yardımlar.
2. Hibeler.
3. Hediyeler, teberrular ve miraslar.
4. Diğer kanuni yoldan alınan gelirler.
MADDE IV: VAKFIN ORGANLARI
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1. Genel Kurul
2. Yönetim Kurulu
3. Denetleme Kurulu
4. İstişare Kurulu
MADDE V: GENEL KURUL
1. Genel Kurul, Vakfın faaliyetlerinde en yetkili ve sorumlu organıdır.
2. Vakfın Genel Kurulu en az on bir (11) en çok on yedi (17) üyeden oluşur. Bu üyelerden (4)
tanesi genişletilmiş istişare kurulu tarafından bir dönem için seçilir.
3. T.C. Diyanet İşleri Başkanı veya tayin edeceği şahıs Genel Kurulun başkanıdır. Dış İlişkiler
Genel Müdürü, Kopenhag Din hizmetleri Müşaviri/Ataşesi genel kurulun tabii üyesidir.
Danimarka’daki görevi sona eren din hizmetleri müşavirinin Vakıftaki görevleri, yapılacak
ilk genel kurul toplantısına kadar 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 ediyor olmalıdır.
6. Bir Genel Kurul üyesinin üyelikten ayrılması durumunda; üyelikten ayrılış tarihinden
itibaren en geç altı ay içerisinde yeni bir üye seçilir. Genel Kurul karar defterine yeni
üyelerin isim ve adreslerini kaydeder.
7. Genel Kurul Başkanı gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırabilir ve Genel Kurul en az
iki yılda bir toplanır. Genel Kurul üyelerinin çoğunluğunun talebi üzerine başkan Genel
Kurulu toplantıya çağırır.
8. Yönetim Kurulu Başkanı, Vakıf Genel Kurulunu toplantıya çağırır. Genel Kurul Toplantısı
en az 14 gün önce, toplantı gündemi ile birlikte yazılı olarak üyelere bildirilir.
9. Genel Kurul kararlarını Heyet üyelerinin çoğunluğunun katılımı ile alır. Alınan kararlarda
oylamanın eşit olması durumunda Genel Kurul Başkanının oyu sonucu belirler.
10. Genel Kurul üyeliğinin almış olduğu kararlar bir tutanakla kaydedilerek toplantıya katılan
üyeler tarafından imzalanır. Genel Kurulun almış olduğu karara katılmayan bir üye,
düşüncesinin tutanağa geçirilmesi hakkına sahiptir.
11. Genel Kurul üyeleri gerektiğinde yerlerine bir vekil tayin ederler. Tüzükteki Genel Kurul
üyeleri hakkındaki hükümler vekiller için de geçerlidir.
12. Genel Kurul, Vakfın gelir ve gider belgelerinin ve diğer hesapların tüzüğe uygun olarak
yapılmasını sağlar.
13. Genel Kurul yönetim kurulu üyelerini seçer.
14. Devamlı statüde olmayan Genel Kurul üyeleri kendilerini veya dışarıdan birini genel kurul
üyeliği için teklif edebilirler.
15. Genel Kurula alınacak yeni üyeler için Genel Kurul’un üçte iki (2/3) oyu gerekir.
MADDE VI: GENEL KURUL ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ
Genel Kurul üyeliği aşağıdaki durumlarda sone erer.
1. Üyenin vefatı halinde
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2. Üyenin kendi arzusuyla üyelikten istifa etmesi halinde.
3. İflas halinde veya üyenin herhangi bir şekilde kendi görev ve sorumluluklarını yerine
getiremediği durumlarda.
4. Şayet bir Genel Kurul üyesi Vakfın temel amaçlarına aykırı hareket eder veya görev ve
yükümlülüklerini ihmal ederse; üyelikten ihraç edilebilir.
5. İstişare Kurulu tarafından Genel Kurula seçilen üyelerin üyelikleri dönem sonunda genel
kurul için aynı statüde yeni üyelerin seçilmesiyle sona erer.
6. Genel Kurul Üyeliğine Seçilen Din görevlisinin üyeliği Danimarka’da görev süresinin
bitmesi ile sona erer.
MADDE VII: YÖNETİM KURULU
1. Yönetim Kurulu en az (5), en fazla yedi (7) asil ve (3) yedek üyeden oluşur ve iki yıllığına
seçilir. Bir kişi müteselsilen en fazla iki dönem ve fasılalı olarak da en fazla üç dönem
yönetim kurulu üyesi olarak seçilebilir.
2. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasından bir başkan, muhasip ve sekreter seçer.
3. Yönetim Kurulu Vakfın icra organı olup, tüzükte belirlenen amaçların gerçekleştirmesini
sağlar.
MADDE VIII : GENİŞLETİLMİŞ İSTİŞARE KURULU
Danimarka`da dini ve kültürel alanda faaliyet gösteren Türk derneklerinin yönetim kurullarının
seçecekleri ikişer üye ve camilerimizde görev yapan resmi din görevlilerinin katılımıyla oluşan
Genişletilmiş İstişare Kurulu oluşturulur. Bu kurulun üyeleri Genel Kurul toplantılarına oy
hakları bulunmaksızın danışman sıfatıyla çağrılabileceği gibi, ihtiyaç duyuldukça yönetim
kurulunca da toplantıya davet edilir ve istişari mahiyette görüş ve öneride bulunurlar,
toplantılarda Vakfın faaliyet alanı ile ilgili olarak istişari görüş bildirirler. Bu Kurulun kendi
aralarında her dönem için seçeceği dört üye Genel Kurula üye olarak katılır.
MADDE IX: YÖNETİM KURULU KARARLARI VE VAKFIN TEMSİLİ
Yönetim Kurulu yapacağı çalışma ve faaliyetler için karar alır. Yönetim Kurulu kararları bu
tüzükte yazılı amaçlara ve esaslara aykırı olamaz. Yönetim Kurulu, kararlarını salt çoğunlukla
alır. Alınan kararlarda oylamanın eşit olması durumunda Yönetim Kurulu Başkanının oyu
sonucu belirler.
(Yönetim Kurulu Kararlarının uygulanmasında SİLİNDİ) Vakıf aşağıdaki kişi ve kişiler
tarafından yurt içinde ve yurt dışında temsil edilir.
1. Yönetim kurulu başkanı
2. Yönetim kurulu kararında belirtilen hususlarla ilgili olarak kararda belirtilen üyeler.
3. Vakıf yönetimi tarafından yetki verildiği işlerle ve konularla sınırlı olarak vakıf müdürü veya
vakıf çalışanı
4. Mevcut nakit, posta çeki, ciro ve banka hesapları ile ilgili işlemler Yönetim Kurulu Başkanı
ve Muhasibin yetki ve sorumluluğu altındadır.
MADDE X. MALİ YIL
Vakfın Mali yılı bir takvim yılıdır.
Mali yıl 1 Ocak’ta başlar, 31 Aralıkta son bulur.
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MADDE XI: YILLIK RAPORLAR
Yıllık raporlar aşağıdaki şekilde düzenlenir:
1. Her mali yılın bitimini müteakip en geç dört (4) ay içerisinde Yönetim Kurulunca, kapatılan
mali yılla ilgili olarak bir yıllık çalışma raporu, bilanço, gelir tablosu ve gerekli olan diğer
muhasebe raporları düzenlenir.
2. Yıllık muhasebe raporu başkan, sekreter ve muhasip tarafından imzalandıktan sonra tasdik
için Vakıf’ın bağlı olduğu kuruma ve Vergi Dairesine gönderilir.
MADDE XII: ŞEREF ÜYELİĞİ
Vakfa önemli miktarda bağışta bulunan şahıs ve kuruluşlar Genel Kurul kararıyla vakfa şeref
üyesi olarak kaydedilirler. Şeref üyelerinden isteyenlere yıllık rapor gönderilir.
MADDE XIII: DERNEKLERİN VAKFA ÜYELİĞİ
Vakfın ana tüzüğünde belirtilen amaçları yerine getirme gayesiyle kurulan dernekler Vakfa üye
olabilirler. Vakfa üye olan bir dernek, üyeliği süresince Vakfın sahip olduğu gayrimenkullerden
ve sunduğu diğer imkanlardan yararlanma hakkı elde eder. Bir derneğin Vakfa üye olabilmesi
için
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 bu isteğini uygun bulması
Gerekir.
Bir üye derneğin, standart tüzükteki Vakıfla ilişkilerini düzenleyen maddelerinde değişiklik
yapmak istemesi halinde Vakfın yazılı onayını alması gerekir.
Üyelik şartlarından bir ya da birkaçını kaybeden dernek önce sözlü olarak, sonra iki kere yazılı
olarak birer aylık fasılalarla uyarılır. Yazılı uyarılardan sonra durumunu üyelik şartlarına uygun
hale getirmeyen dernek Vakıf yönetim kurulu kararıyla üyelikten ihraç edilir.
MADDE XIV: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Tüzük değişikliği Vakıf Genel Kurul, Danimarka Fon yetkilisi ve Adalet Bakanlığının onayı ile
gerçekleşir.
Tüzük değişikliği hakkında alınacak kararlar için geçerli oyların üçte ikisi (2/3)
Genel Kurul gerçekleştirilen tüzük değişikliklerini Fon Yetkililerine ve Adalet Bakanlığına
bildirmek zorundadır.
MADDE XV: FESİH
Tüzük değişikliği konusunda geçerli olan kurallar Vakfın muhtemel feshi konusunda da
geçerlidir.
Vakfın feshini müteakip tasfiyesinde vaki olabilecek bakiye ve ayni malları Türkiye Diyanet
Vakfına devredilir.
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