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DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MUSHAFLARI İNCELEME VE KIRAAT KURULU  

UYGULAMA GENELGESİ (*) 

                   

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Mushaf-ı Şerifler 

 

Onaylama, mühürleme ve izin 

MADDE 1- (1) Ülkemizde mealli-mealsiz Mushaflar, cüzler halindeki Mushaflar ile 

sesli, görüntülü ve elektronik ortamda hazırlanan Kur’an-ı Kerimlerin basılmadan ve 

yayımlanmadan önce incelenmesi, onaylanması ve hatasız basımının sağlanarak mühürlenmesi 

görev ve yetkisi, Diyanet İşleri Başkanlığı (Başkanlık) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kuruluna 

aittir.  

(2) Yurt dışına ihraç edilen veya yurdumuza ithal edilen mealli-mealsiz Mushaflar ile 

içerisinde Kur’an-ı Kerim ayetleri bulunan sesli-görüntülü ve elektronik ortamdaki eserlerin 

incelenerek ihraç ve ithal edilmesi ile ilgili izin belgesi, Mushafları İnceleme ve Kıraat 

Kurulunca verilmektedir. 

 

Usule aykırı basım ve yayım üzerine izlenecek yol 

MADDE 2- (1) Onaysız veya mühürsüz basıldığı veya yayımlandığı tespit edilen Mushaf 

ve cüzler halindeki Mushaflar ile sesli, görüntülü ve elektronik ortamda hazırlanan Kur’an-ı 

Kerim yayınlarının; basım ve yayımının durdurulmasına, dağıtılmış olanların toplatılmasına ve 

imha edilmesine karar verilebilmesi için yetkili ve görevli mercie müracaat yapılmak üzere 

hukuki süreç başlatılacaktır. Yayının internet ortamında yapılması halinde, Başkanlıkça 

başlatılan hukuki süreçlerde, yetkili ve görevli merciden bu yayınla ilgili erişimin 

engellenmesine karar vermesi talep edilecektir. 

(2) Zaman zaman Mushafları İnceleme ve Kıraat Kuruluna incelettirilmeden basılarak, 

mühürsüz piyasaya sürülen ve Başkanlığın bilgisi dâhilinde olmayan yayınlarla 

karşılaşılmaktadır. Bu nedenle; 

a) Görevlilerimiz, vaaz ve hutbeler ile yerel basın-yayın organlarında; Mushafları 

İnceleme ve Kıraat Kurulunun mührünü taşımayan, mealli-mealsiz Mushaflar ile içerisinde 

Kur’an-ı Kerim ayetleri bulunan sesli-görüntülü ve elektronik ortamda hazırlanan eserleri satın 

almamaları hususunda vatandaşlarımızı uyaracaklar; cami önleri ile müştemilatında, Kur’an 

kursu ve cami kütüphanelerinde söz konusu yayınların bulundurulmasına ve satılmasına hiçbir 

surette izin vermeyeceklerdir. 

b) Müftülükler; piyasada görülen mühürsüz mealli-mealsiz Mushaflar ile Mushafları 

İnceleme ve Kıraat Kurulunca incelenmemiş ve içerisinde Kur’an-ı Kerim ayetleri bulunan 

sesli-görüntülü ve elektronik ortamdaki yayınlardan Başkanlığı haberdar ederek, söz konusu 

yayınların incelenebilmesi için ilgilileri Mushafları İnceleme ve Kıraat Kuruluna 

yönlendireceklerdir. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Uygulama 

MADDE 3- (1) Merkez teşkilatı birimleri, il ve ilçe müftülükleri, eğitim merkezi 

müdürlükleri ile din hizmetleri müşavirlikleri ve ataşelikleri bu Genelgede yer alan konuların 

yürütülmesinden, ayrıca merkez teşkilatının ilgili birimleri koordine ve takibinden sorumlu 

olacaklardır.  

(2) Bu Genelgede yer almayan konularda ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.  

 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 4- (1) 06/08/2007 tarihli ve B.02.1.DİB.0.65.02-010.06.02-920 sayılı 

Genelgenin Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu ile ilgili 7 nci maddesi yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

 

Yürürlük 

MADDE 5- (1) Bu Genelge, Diyanet İşleri Başkanı tarafından onaylandığı tarihte 

yürürlüğe girer. 

 
 


