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BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hususlar
Dini soruların cevaplandırılması
MADDE 1- (1) 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesi gereğince, Din İşleri Yüksek Kurulunun görevleri
arasında İslam dininin temel bilgi kaynaklarını ve metodolojisini, tarihi tecrübesini ve güncel
talep ve ihtiyaçları dikkate alarak dini konularda karar vermek, görüş bildirmek ve dini soruları
cevaplandırmak yer almaktadır.
Vatandaşlarımız tarafından mektup, faks, e-posta vb. yollarla yazılı olarak, il ve ilçe
müftülükleri ile yurt dışı temsilciliklerine bizzat gelmek suretiyle veya telefonla yöneltilen
sorular, Dini Bilgilendirme Platformundaki (https://kurul.diyanet.gov.tr/) dini cevaplar esas
alınarak aşağıda belirtilen çerçevede, il ve ilçe müftülükleri ile yurt dışı temsilcilikleri
tarafından cevaplandırılacaktır.
a) Vatandaşlara, gerekli görülmesi halinde dini sorularını müftülüğe/temsilciliğe gelerek
yüz yüze sormaları tavsiye edilecektir.
b) Dini sorular, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun internet sitesinde yer alan
(https://kurul.diyanet.gov.tr/) bilgiler doğrultusunda cevaplandırılacaktır.
c) Araştırma gerektiren şifahi sorular, kayda geçirilerek Din İşleri Yüksek Kurulu’nun
yerleşik görüşleri doğrultusunda yazılı olarak cevaplandırılacaktır. Yerleşik görüşe
ulaşılamadığı durumlarda konu; e-devlet ile internet adresi (https://kurul.diyanet.gov.tr/) veya
resmi yazıyla Din İşleri Yüksek Kurulu’na intikal ettirilecektir.
ç) Kişi ve kurumları hedef alan, şahsın kendisini doğrudan ilgilendirmeyen, dini
bilgilenmenin dışında başka amaçlar taşıdığı düşünülen, istismara açık ve/veya dini içerikli
olmayan sorulara cevap verilmeyecektir.
d) Başka kişileri de ilgilendiren dini sorular, ihtiyaç duyulması halinde meselenin
tarafları, müftülüğe/temsilciliğe çağrılarak cevaplandırılacaktır.
e) Hukuki sonuç doğuran (boşanma, miras vb.) ve/veya kanunen suç unsuru barındıran
(cinsel istismar, kadına yönelik şiddet vb.) konular hakkında bilgi almak isteyen kişi, konunun
dini boyutu aktarıldıktan sonra ilgili mercilere yönlendirilecektir.
Kur’an-ı Kerim mealleri
MADDE 2- (1) Kur’an-ı Kerim meallerini Diyanet İşleri Başkanlığı (Başkanlık) ile diğer
kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine veya re’sen incelemek ya da
incelettirmek görev ve yetkisi Din İşleri Yüksek Kurulu’na aittir.
(2) Yapılacak inceleme sonunda İslam Dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı
olduğu Kurul tarafından tespit edilen meallerin; basım ve yayımının durdurulmasına, dağıtılmış
olanların toplatılmasına ve imha edilmesine karar verilebilmesi için yetkili ve görevli mercie
müracaat yapılmak üzere hukuki süreç başlatılacaktır.
(3) Bu maddenin ikinci fıkrasına konu yayının internet ortamında yapılması halinde,
Başkanlıkça başlatılan hukuki süreçlerde yetkili ve görevli merciden bu yayınla ilgili erişimin
engellenmesine karar vermesi talep edilecektir.
* 23/08/2019 tarihli ve E.477196 sayılı Başkanlık onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Zekât, fıtır sadakası ve kurban nisapları
MADDE 3- (1) Sadaka-i fıtır miktarı her yıl Başkanlıkça belirlendiğinden,
müftülüklerimizce ayrıca bir miktar belirleme cihetine gidilmeyecektir. Yurt dışında ise,
müşavirlikler, ataşeliklerle koordine sağlayarak bulundukları ülkenin geçim standartlarına göre
sadaka-i fıtır miktarını belirleyeceklerdir.
(2) Bir kimsenin zekât vermekle mükellef olması için müslüman, hür, akıllı, buluğ çağına
erişmiş olması; borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla hakikaten ya da hükmen artıcı, yani
kazanç sağlayıcı nitelikte nisap miktarı mala sahip olması gerekir. Sadaka-i fıtır ve kurbanda
bu malın artıcı olması gerekmez.
(3) Temel ihtiyaçlar; barınma, nafaka (yiyecek, giyecek ve sağlık giderleri), ulaşım, eğitim,
ev eşyası, sanat ve mesleğe ait alet ve makinalar, güvenlik amacıyla kullanılan alet ve cihazlar
ile diğer cârî giderler (elektrik, su, yakıt, aidat vb.) den oluşmaktadır.
(4) Günümüzde tedâvülde bulunan paranın ve ticaret eşyasının nisabı ise, 80.18 gr. altın
esas alınarak belirlenecektir.
İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Uygulama
MADDE 4- (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 5- (1) 06/08/2007 tarihli ve B.02.1.DİB.0.65.02-010.06.02-920 sayılı
Genelgenin Din İşleri Yüksek Kurulu ile ilgili 5 ve 6 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Genelge, Diyanet İşleri Başkanı tarafından onaylandığı tarihte
yürürlüğe girer.

