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Türkiye Diyanet Vakfı toplantıları ile il/ilçe vakıf şubeleri ve Kur’an kursu ihtiyaçları 

için il dışında yardım toplama faaliyetlerine katılan müftülük personelinin, bu günlerde idari 

izinli sayılıp sayılamayacağı hususunda tereddüte düşüldüğünden bahisle ilgi yazıyla görüş 

istenmektedir. 

Türkiye Diyanet Vakfı Senedinin 2 nci maddesinde, Vakfın gayesi arasında, İslam 

Dini’nin gerçek hüviyeti ile tanıtılmasında, toplumun din konusunda aydınlatılmasında Diyanet 

İşleri Başkanlığına yardımcı ve destek olmak da sayılmıştır. Ayrıca, Senedin 4 üncü maddesinde, 

Mütevelli Heyeti’nin kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açılabileceği, şubelerin çalışma 

usul ve esaslarının Mütevelli Heyetince hazırlanacak bir talimatta gösterileceği belirtilmiştir. Bu 

çerçevede Türkiye Diyanet Vakfı Şubeleri Çalışma Talimatı’na göre de, il ve ilçe müftüleri aynı 

zamanda Vakfın şube başkanlarıdır.  

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı’nın kurulduğu 1975 yılından bu güne 

Senedinde yer alan konularda hizmet koordinasyonu yapmaktadır. Zira Senette ön görüldüğü 

gibi Vakfın genel başkanı Diyanet İşleri başkanı, şube başkanları ise  il ve ilçe müftüleridir. 

Dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerini düzenleyen 5072 sayılı 

Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanunun 2 nci 

maddesinde, kamu görevlilerinin görev unvanlarını kullanarak dernek ve vakıf organlarında 

görev alamayacakları, dernek ve vakıf organlarında görev alan kamu görevlilerinin, bu görevleri 

nedeniyle ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık alamayacağı, dernek 

ve vakıfların yardım toplama ve bağış kabul hizmetlerinde kamu görevlileri çalıştırılamayacağı 

hükmüne yer verilmiştir. 

Ancak, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 17 

nci maddesinde, Başkanlığın gerektiğinde, kanunla verilen görevleri çerçevesinde Türkiye 

Diyanet Vakfı ile işbirliği yapacağı, anılan Vakıf hakkında 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların 

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı 

belirtilmiştir. 

Buna göre Başkanlığımız Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliği yaparken 5072 sayılı Kanun 

hükümlerinin kısıtlayıcı maddelerine tabi olmayacaktır. 

Bilindiği gibi, kamu yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere 

yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek veya destek olmak 

üzere gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergiler yardım 

toplamaları iş ve işlemlerini 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri çerçevesinde yerine 

getirmektedirler. 

2860 sayılı Yardım Toplama Kanunun 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında; “Kişiler ve 

kuruluşlar, yetkili makamdan izin almadan yardım toplayamazlar. Ancak, kamu yararına çalışan 

dernek, kurum ve vakıflardan hangilerinin izin almadan yardım toplayabilecekleri, İçişleri 

Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenip ilân edilir.” hükmü getirilmiştir. Bu 

maddeye istinaden çıkartılan 12/07/2005 tarihli ve 2005/9171 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

de Türkiye Diyanet Vakfı izin almadan yardım toplayan kuruluşlardan sayılmıştır. Buna göre; 

Türkiye Diyanet Vakfı adına camilerden yardım toplanırken yetkili makamdan izin alınmasına 

gerek bulunmamaktadır. Ancak, yardım toplamak için izin almanın dışında, diğer hususlarda 

yine bu Kanuna tabi olacaktır. 
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Diğer taraftan, Başkanlığımız personelinin Türkiye Diyanet Vakfı hizmetlerinde vakıf 

çalışanlarının da Başkanlığımız hizmetlerinde çalışıp çalışamayacakları hususunda 

Başbakanlıktan görüş sorulmuş, Başbakanlığın 07/04/2015 tarihli ve 2338 sayılı mütalaa 

yazısında özetle, Başkanlığımızın görev alanına giren konularla ilgili yapılacak işbirliği 

kapsamında adı geçen Vakıf ile ortak yürütülen projelerde, asli görevlerin aksatılmaması 

kaydıyla Başkanlığımız ile Vakıf personelinin karşılıklı olarak çalıştırılabileceği belirtilmiştir. 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinin ve açıklamaların birlikte değerlendirilmesinde; 

a) Başkanlığın, 633 sayılı Kanunla verilen görevleri kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı 

ile işbirliği yapması halinde Başkanlığımız ve Vakıf personelinin birlikte çalışabileceği, 

b) Başkanlığımız personelinin asli görevini aksatmamak kaydıyla Vakıf hizmetlerinde 

görev alabileceği, 

mütalaa olunmaktadır. 

Müşavirliğimizin taşra teşkilatına görüş verme görevi bulunmaması ve uygulamada 

birlikteliğin sağlanması bakımından ilgili Valiliğe Biriminizce cevap verilmesini arz ederim. 
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