
 

ADAY TESPİT KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA 

YÖNERGE(*)
 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Tanımlar 

 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine atanacak aday 

üyeleri tespitle görevli Aday Tespit Kurulunun teşekkülü ile aday üyelerin tespitine dair usul ve 

esasları belirlemektir. 

 

Dayanak 

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı 

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 ve 20 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen; 
a) Aday üye : Kurul aday üyesini, 

b) Başkanlık   : Diyanet İşleri Başkanlığını, 

c) Başkan : Diyanet İşleri Başkanını, 

ç) Kurul : Din İşleri Yüksek Kurulunu, 

d) Temsilci : Aday Tespit Kurulu temsilcisini, 

e) Toplantı : Aday Tespit Kurulu toplantısını, 

f) Üye : Aday Tespit Kurulu üyesini, 

g) (Değişik: 30/04/2020-E.337066/1 md.) Web adresi : Başkanlıkça belirlenecek web 

adresini,  

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Aday Tespit Kurulu, Temsilcilerin Seçimi, 

Toplantı ve Aday Üyelerin Seçimi 

 

Aday Tespit Kurulu 

MADDE 4- (1) Aday Tespit Kurulu aşağıda sayılan üyelerden oluşur: 
a) Başkan, Başkan Yardımcıları, Kurul Başkanı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu 

Başkanı, Başkanlık genel müdürleri ile birim başkanları, il müftüleri ve dini yüksek ihtisas merkezi 

müdürleri, 

b) Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü, 

c) Dini yükseköğrenim veren fakültelerin dekanlarının her coğrafi bölgeden en az iki kişi 

olmak kaydıyla dini yükseköğrenim veren fakültelerden seçecekleri toplam 40 öğretim üyesi, 

ç) Her bir eğitim merkezinin eğitim görevlilerinin kendi aralarından seçecekleri birer 

temsilci, 

d) Her coğrafi bölgedeki ilçe müftülerinin kendi aralarından seçecekleri ikişer temsilci, 

e) Her coğrafi bölgedeki baş vaizlerin kendi aralarından seçecekleri ikişer temsilci, 

f) Her coğrafi bölgedeki baş imam-hatiplerin kendi aralarından seçecekleri ikişer temsilci, 

g) Her coğrafi bölgedeki Kur’an kursu baş öğreticilerinin kendi aralarından seçecekleri 

ikişer temsilci. 

 

              Seçim usulünün belirlenmesi ve uygulanacak hükümler 

MADDE 5- (Değişik: 30/04/2020-E.337066/2 md.) 
(1) Bu Yönergeye göre yapılacak temsilci ve aday üye seçimlerinin elektronik ortamda 

veya klasik usulle yapılmasına Başkanlıkça karar verilir. 

-------------------- 
(*) Bu Yönerge 18/02/2015 tarihli ve 3323 sayılı Başkanlık onayı ile yürürlüğe girmiştir. 

 



 

 

(2) Seçimlerinin elektronik ortamda yapılmasına karar verilmesi halinde temsilci ve aday 

üyeler, bu Yönergenin 6 ncı maddesine göre belirlenir.  

(3) Seçimlerin klasik usulle yapılmasına karar verilmesi halinde temsilciler bu Yönergenin 

7, 8 ve 9 uncu maddelerine göre; aday üyeler ise 10, 11 ve 12 inci maddelerine göre belirlenir. 
 

Temsilci ve aday üyelerin elektronik ortamda seçimi  

MADDE 6- (Değişik: 30/04/2020-E.337066/3 md.)  
(1) Temsilciler ve aday üyeler, elektronik ortamda yapılacak oylamaya göre aşağıdaki 

esaslar dâhilinde belirlenir:  

a) Başkanlıkça, elektronik ortamda yapılacak seçimler için gerekli güvenlik tedbirleri 

alınır. 

b) Oylamanın hangi esaslar dâhilinde yapılacağını belirten açıklama metni web adresinde 

yayımlanır.  

c) Elektronik ortamda yapılacak oylama, oylamanın başlayacağı tarihten en az 15 gün önce 

web adresi üzerinden duyurulur ve oylama için makul bir süre verilir.  

ç) Oylama sonuçları Başkanlıkça değerlendirilerek temsilci ve aday üyelere bildirilir. 

Oyların eşitliği halinde temsilciler ve aday üyeler elektronik ortamda yapılacak kura ile belirlenir. 

d) (Değişik: 08/06/2020-E.387836/1 md.) Aday Tespit Kurulunun seçiminde oy 

verecekler, bulundukları grubun temsilci sayısından fazla kişiye oy veremezler. Aday Tespit 

Kuruluna seçilenler ise, seçilecek toplam aday üye sayısından fazla kişiye oy veremezler. Aksi 

takdirde verilen fazla oylar geçersiz sayılır. 

 

Fakülte temsilcileri 

MADDE 7- (1) Fakülte temsilcisi öğretim üyeleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir: 
a) Başkanın veya görevlendireceği kişinin başkanlığında Başkanlıkça belirlenen yer ve 

tarihte fakülte temsilcisi öğretim üyeleri seçimi yapılır. 

b) Dini yükseköğrenim veren fakültelerin dekanlarının oylarıyla; önce, coğrafi 

bölgelerdeki dini yükseköğrenim veren fakültelerin öğretim üyeleri arasından her bölge için ikişer 

öğretim üyesi, daha sonra dini yükseköğrenim veren fakültelerin öğretim üyeleri arasından 26 

fakülte temsilcisi öğretim üyesi seçilir. 

c) Fakülte temsilcisi öğretim üyeleri, geçerli oylardan en yüksek oyu alanlar arasından 

sıralama yapılarak belirlenir. 

ç) Bu madde kapsamındaki seçimler Başkanlıkça görevlendirecek bir kişinin organizesinde 

belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından yürütülür. 

d) (Değişik: 08/06/2020-E.387836/2 md.) Oy verecek dekanlar bölge bazında en fazla iki 

fakülte temsilcisi öğretim üyesine, genelde ise en fazla 26 fakülte temsilcisi öğretim üyesine oy 

verebilirler. Belirtilen sayılardan fazla kullanılan oylar geçersiz sayılır. 

 

Eğitim merkezi temsilcileri 

MADDE 8 - (1) (Değişik: 21/04/2015-E.8399/1 md.) Eğitim Merkezi temsilcileri 

aşağıdaki esaslara göre belirlenir: 

a) Her eğitim merkezi eğitim görevlileri seçimin yapıldığı yer eğitim merkezi müdürü 

başkanlığında toplanarak kendi aralarından bir temsilci seçer. 

b) Seçilen temsilci, eğitim merkezi müdürü tarafından Başkanlığa yazılı olarak bildirilir. 

c) Bu madde kapsamındaki seçimlerin yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin işlemler 

hususunda seçim yapılan yer eğitim merkezi müdürü sorumludur.(1) 

 

Coğrafi bölge temsilcileri 

MADDE 9– (1) Coğrafi bölge temsilcileri aşağıdaki esaslara göre belirlenir: 
a) Coğrafi bölgelerde bulunan her ilin il müftüsü başkanlığında; ilçe müftüleri, baş vaizler, 

baş imam-hatipler ve Kur’an kursu baş öğreticileri kendi aralarından birer il temsilcisi seçerler. 

b) Her coğrafi bölgede Başkanlıkça belirlenecek bir ilde; il temsilcileri, o ilin müftüsü veya 

vekili başkanlığında kendi aralarından ikişer bölge temsilcisi seçerler. 

c) Seçilen temsilciler, seçimin yapıldığı yer il müftüsü veya vekili tarafından Başkanlığa 

bildirilir. 



ç) Bu madde kapsamındaki seçimlerin yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin işlemler 

hususunda seçim yapılan yer il müftüsü veya vekili sorumludur. 
 

Toplantı 

MADDE 10- (1) (Değişik: 30/04/2020-E.337066/4 md.)  Aday üye seçiminin klasik usulle 

yapılmasına karar verilmesi halinde, Aday Tespit Kurulunun toplantı yeri, tarihi ve saati, toplantı 

tarihinden en az 15 gün önce web adresi üzerinden ilan edilir. 

(2) Aday Tespit Kurulu, Başkan veya başkan vekili başkanlığında toplanır. 

(3) Aday Tespit Kurulu kararlarını katılanların salt çoğunluğu ile alır. Oyların eşit olması 

halinde başkanın veya başkan vekilinin tarafı çoğunluk sayılır. 

 

Aday üyelerin seçimi 

MADDE 11- (1) Aday Tespit Kurulu, en az lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmüş 

veya dini ilimlerde temayüz etmiş kişiler arasından yirmi dört aday üyeyi seçimle belirler. 

(2) Aday üye olmak isteyenler Başkanlığın belirleyip ilan edeceği tarihler arasında 

Kurul’a yazılı olarak veya elektronik ortamda müracaat ederler. Aday üye olma şartlarına haiz 

olanlar soy ismine göre sıralanır. 

(3) (Değişik: 08/06/2020-E.387836/3 md.) Üyelerin her biri bu listede bulunan isimlerden 

en fazla yirmi dört kişiyi tercih edebilir. Yirmi dört kişinin üzerinde belirtilen isimler oylamada 

dikkate alınmaz. 

(4) (Değişik: 08/06/2020-E.387836/3 md.) Yapılan seçim sonucunda en fazla oyu alan 

yirmi dört kişi aday üye olarak belirlenir. Oylamada eşit oy alanlar arasındaki sıralama kura ile 

belirlenir. 

(5) Aday üyelerin seçimi gizli oy açık tasnif usulü ile yapılır. 

 

Aday tespit alt kurulu 

MADDE 12- (1) Başkan veya görevlendireceği üye tarafından üyeler arasından biri 

başkan, üç kişiden müteşekkil aday tespit alt kurulu oluşturulur. 

(2) (Değişik: 08/06/2020-E.387836/4 md.) Aday Tespit Alt Kurulu; üyeler tarafından 

seçilecek aday üyelerin seçimine, eşit oy alanlar arasında kura çekimine ve sonuçların tutanakla 

tespit edilmesine dair iş ve işlemleri yapar. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

 

Çeşitli hükümler 

MADDE 13- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında sekretarya işlemleri Din İşleri Yüksek 

Kurulu tarafından yürütülür. 

(2) Temsilci seçimleri ile toplantıya ilişkin web adresinden tebligat yerine geçen duyuru 

yapılması esas olup, gerektiğinde Başkanlık diğer yollarla da bildirimde bulunabilir. 

 

Yürürlükten kaldırılan yönerge 

MADDE 14- (1) 17/04/1990 tarihli ve 45 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe giren Diyanet 

İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine Atanacak Üye Adaylarını Tesbitle Görevli 

Aday Tesbit Kurulu Üyeleri İle Din İşleri Yüksek Kurulu Üye Adaylarının Seçim Usulüne Dair 

Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yürürlük 

MADDE 15- (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 16-(1) Bu Yönerge hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür. 


