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Ali Fuat Başgil’in Diyanet İşleri Başkanlığı 

Tasarısı 
 

28 Mart 2018,  
 
http://yazarumit.com/ali-fuat-basgilin-diyanet-isleri-baskanligi-tasarisi/  

 

Hukuk tarihimizin efsanevî ismi Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil (1893-1967)  tarafından vaktiyle 

hazırlanan ve büyük ilgi uyandıran 

Diyanet İşleri Başkanlığı tasarısı: 

 

DİYANET İŞLERİ TEŞKİLAT KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 

UMUMİ HÜKÜMLER 

Madde 1– Diyanet işleri teşkilatı ilmi, idari ve mali muhtariyeti haiz hükmi bir şahıs 

olup, bu kanunda gösterilen uzuvlar marifetiyle temsil olunur. 

İslâm dininin ibadetleri ve İslâmi talim ve terbiye ile ilgili bütün teşkilat ve müesseseler 

Diyanet İşleri Reisliğine bağlıdır. 

Diyanet İşleri Reisliğinin merkez teşkilatı İstanbul’da bulunur. 

Madde 2– Diyanet İşleri Reisliğiyle ona bağlı teşkilat ve müesseselerde vazife görenler, 

siyasi partilere giremez, siyasetle uğraşmaz ve hükümet işlerine karışmaz. 

Madde 3– Diyanet İşleri Teşkilâtı kendi gelir ve gider bütçesini, bu kanunda gösterilen 

ilgili uzuvlar marifetiyle kendisi tanzim ve kabul eder. 

Diyanet İşleri Teşkilâtı bütçesinin gelirleri, eskiden beri mevcut dini vakıflarla yeniden 

yapılan bağışlar, para yardımları ve dini tesislerdir. Diyanet İşleri Teşkilatı bütçesinin 

giderleri, maaş, inşaa, tamir, tesis, te’lif ve tercüme, talim ve terbiye gibi dini hizmetler 

karşılığı masraflardır. 

http://yazarumit.com/ali-fuat-basgilin-diyanet-isleri-baskanligi-tasarisi/


2 
 

Madde 4– Vakıflar Umum Müdürlüğü, bütün teşkilâtı ve müesseseleriyle ve bütün varı, 

geliri ve gideri ile bu kanunun neşri tarihinden itibaren Diyanet İşleri Reisliğine bağlan-

mıştır. 

Madde 5– Diyanet İşleri Reisliğine bağlı teşkilât ve müesseselerde dini vazife görenler, 

bu sıfatla ve vazifeleri itibariyle Diyanet İşleri Reisliğinin emrindedir. Bu kimseler ka-

nunların devlet memurlarına tanıdığı himaye ve imtiyazlardan istifade ederler ve devlet 

memurları maaş ve ücret baremine muvazi bir şekilde, Diyanet Reisliğince, tanzim olu-

nacak bir barem üzerinden maaş ve ücret alırlar. 

Madde 6– Diyanet İşleri Reisliğine bağlı teşkilât ve müesseselerde vazife görenlerin 

tayin ve terfileri ile, vazifelerine son verilmesi ve Diyanet İşleri Reisliği emrine alınması, 

emekliye ayrılması ve emeklilik maaşı keyfiyetleri, bu hususlarda devlet memurları hak-

kında tatbik olunan kanun hükümleri esas tutularak, Diyanet İşleri Reisliğince tesbit 

olunur. 

İKİNCİ KISIM 

I. FASIL 

DİYANET İŞLERİ TEŞKİLÂTI 

Merkez Teşkilâtı 

Madde 7– Diyanet İşleri Merkez Teşkilâtı: Reislik, Diyanet Şûrası, Başmüşavirlik, Yük-

sek Müşavere Hey’eti, Başmüfettişlik, Varidat ve Evkaf, Tedris ve Neşriyat, İmar, Muha-

sebe ve Zat İşleri Müdürlükleriyle Hukuk Müşavirliği ve İnzibat Meclisini ihtiva eder. 

Reis 

Madde 8– Diyanet İşleri Reisi, İslâm Enstitüsü müderrislerinden, Medresetü’l-

Mütehassisin mezunları ile icazetli veya enstitü mezunu müftülerden. Dersiam payesini 

haiz veya İslâm ilimlerine vukufu eserleriyle sabit, itikad ve amelce diyanete bağlılığı ile 

maruf kimseler arasından Diyanet Şûrası tarafından, gizli rey ve mutlak ekseriyetle beş 

sene için (yahut yaşadığı müddetçe) seçilir. Birinci seçimde mutlak ekseriyet hâsıl ol-

mazsa, tekrar yapılacak seçimde izafi ekseriyetle iktifa edilir. Müddeti biten reis, tekrar 

seçilebilir. 
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Madde 9– Reis seçimi Eylül ayı içinde yapılır. Ölüm veya istifa halinde, yeni reis seçi-

mine kadar reislik vazifesi Başmüşavir tarafından görülür. 

Diyanet Şûrası 

Madde 10– Diyanet Şûrası, İslâm İlahiyat Enstitüsü Müderrisleri ile, Medreset’ül Müte-

hassisin mezunlarından, icazetli veya enstitü mezunu vilayet müftülerinden, dersiam 

payesini haiz veya İslâm İlimlerine vukufu, eserleriyle sabit, itikad ve amelce diyanete 

bağlılığı ile mâruf kimseler arasından, yüksek müşavere heyetinin teklifi üzerine. Diya-

net İşleri Reisliğince seçilip davet edilenlerden teşekkül eder. 

Yüksek Müşavere Hey’eti ve İslâm Enstitüsü reisi ve muavinleri ile Diyanet İşleri müşa-

vir, müfettiş ve müdürleri, şûrası’nın tabiî âzası sayılır. 

Madde 11– Diyanet Şûrası her beş senede bir Eylül ayı içinde toplanır. Ve Diyanet İşle-

ri Reisi seçimi var ise, bunu takip eden günün ertesi günü, müzakereye başlar. 

Şûra gündemi, yüksek müşavere hey’etince tesbit olunarak toplantıdan en az iki ay ev-

vel reislikçe şûra azasına bildirilir. 

Şûra riyaset divanı, seçilecek bir reis ve bir reis vekili ile üç aza ve iki kâtipten teşekkül 

eder. Şûraca, ekseriyetle karar verildiği takdirde, gündemde tadil ve ilâve yapılabilir. 

Şûra kararlarının icrasına Diyanet İşleri Reisi memurdur. 

Baş Müşavir 

Madde 12– Başmüşavir, Diyanet İşleri reisinin baş yardımcısı ve yüksek müşavere 

hey’etinin reisidir. 

Başmüşavir, bütün kolları ile, tek meclis halinde toplanan, yüksek müşavere hey’etince 

gizli rey ve izafî ekseriyetle seçilip gösterilen üç namzet arasından birini tercih suretiyle 

Diyanet Reisliğince tayin olunur. 

Yüksek Müşavere Heyeti 

Madde 13– Müşavere hey’eti, Diyanet İşleriyle teşkilât ve müesseselerinin tanzim ve 

idaresinde Diyanet işleri Reisinin yardımcısı olup, reislikçe havale olunan hususlar hak-

kında istişari kararlar verir. Bu kararlar Diyanet İşleri Reisinin tasdiki ile kesinleşir. 
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Müşavere hey’eti “Talim ve Terbiye”, “plan, program ve talimat”, “te’lif, tetkik. ve ter-

cüme” olmak üzere beşer kişilik üç kola ayrılır. Her kolun reis ve kâtibi ile, iş sahası, 

Diyanet Reisliğince tayin ve tespit olunur. 

Madde 14– İlk yüksek müşavere hey’etini teşkil eden âzâ. Diyanet İşleri Reisi tarafın-

dan re’sen seçilip tayin olunur. İleride münhal vukuunda her kol tek meclis halinde top-

lanarak, alâkalı kolca gösterilen namzetler arasından, gizli rey ve ekseriyet usûlü ile âza 

seçerek Diyanet İşleri Reisliğinin tasdikine sunar. 

Baş Müfettiş 

Madde 15– Baş müfettiş, diyanet teşkilat müesseselerinin idari ve mali işleri ile tedris 

faaliyetlerinde teftiş ve murakabeyi temin eder. Baş müfettişliğe bağlı lüzumu kadar 

diyanet, ders ve idare ve evkaf müfettişi bulunur. Diyanet müfettişlikleri, imam, hatip, 

vaiz ve müftü gibi vazife görenlerden Türkiye Cumhuriyeti kanun ve nizamlarına, din, 

edep ve ahlâkına ve diyanet teşkilâtının kanun, nizam, talimat ve tebligatına riayet de-

recelerini, ders müfettişleri, reisliğe bağlı tedris faaliyetlerini; idare ve evkaf müfettişleri 

ise, teşkilatın mali ve idare kısımları ile vakıflar idaresini teftiş ve murakabe eder. 

Madde 16– Müfettişler baş müfettişin inhası üzerine, baş müfettiş de, tek meclis halin-

de toplanan yüksek müşavere hey’etince gösterilen namzetler arasından birini tercih 

etmek suretiyle. Diyanet İşleri Reisi tarafından tayin olur. 

Daire Müdürleri ve Hukuk Müşaviri 

Madde 17– Varidat ve evkaf, tedris ve neşriyat müdürleri ile hukuk müşaviri, imar, 

muhasebe ve zat işleri müdürleri tek meclis halinde toplanan yüksek müşavere 

hey’etince gösterilen namzetler arasından birinin tercih edilmesi suretiyle Diyanet İşleri 

Reisi tarafından tayin olunur. 

Hukuk müşaviri ile, yukarıda adı geçen daire müdürlerinden her birinin vazife, salâhiyet 

ve mes’uliyetieri ayrı bir iç nizamname ile tesbit olunur. 

Diyanet İşleri İnzibat Meclisi 

Madde 18– Diyanet İşleri İnzibat Meclisi, Başmüfettişin reisliği altında, Hukuk Müşaviri ve 

Zat İşleri Müdürü ile yüksek müşavere hey’etinden, altı ayda bir nöbetleşe değişmek üzere, 

üç azadan ve işin mahiyetine göre, alâkalı daire müdür veya vekilinden teşekkül eder. 



5 
 

Madde 19– İnzibat Meclisi, diyanet teşkilat ve müesseselerinde vazife görenlerin kanu-

na, usûl ve talimata uymayan hareketlerinden dolayı haklarında inzibati cezalar verme-

ye salahiyetlidirler. İmam, vaiz ve müftü gibi dini bir vazife görenlerin din, itikad ve 

ameline, edep ve ahlâkına; Diyanet reisliği emir ve tebliğlerine uymadığı iddia olunan 

hareketleri hakkında inzibat meclisi evvel emirde yüksek müşavere hey’etinin alâkalı 

kolundan mütalâa sorar. Diyanet İşleri, inzibat meclisinin vermeye selahiyetli olduğu 

cezaların nevi ve dereceleri ile neticeleri, ayrı bir iç nizamname ile gösterilecektir. 

Diyanet İşleri Bütçesi 

Madde 20– Diyanet İşleri Teşkilâtı Bütçesi, Varidat ve Evkaf Müdürlüğünce hazırlanır. 

Ve yüksek müşavere hey’etince müzakere edilip kabul olunur. 

Her daire müdürü, kendi dairesi bütçesini hazırlayıp Varidat ve Evkaf Müdürlüğüne tevdi 

eder. Bu müdürlük de kendi bütçesini hazırladıktan ve heyeti-i umumiyesi üzerinde in-

celemeler yaptıktan sonra, yüksek müşavere hey’eti reisliğine gönderir. Her daire mü-

dürü, dairesi bütçesinin müzakeresinde kendisi veya vekili hazır bulunur. Müşavere 

hey’etince kabul olunan bütçe, Diyanet İşleri Reisinin tasdiki ile kesinleşir. 

II. FASIL 

VİLÂYET ve KAZA TEŞKİLÂTI 

Madde 21– Vilâyetlerde ve mümkün olan kazalarda; diyanet işleri başında müftü, di-

yanet meclisi, diyanet işleri meclisi, inzibat meclisi ve ayrıca vilâyet merkezlerinde bir 

müftü müşaviri bulunur. 

Vilâyet Müftüsü 

Madde 22– Vilâyet müftüsü, vilâyette Diyanet İşleri Reisinin mümessili ve bu sıfatla 

vilâyetin diyanet teşkilat ve müesseselerinin başı ve kaza müftülerinin ilk merciidir. Vi-

lâyet ve kaza müftüleri, ileride İslâm Enstitüsü mensuplarından seçilmek üzere, şimdilik 

mevcut ve müteamel usûle göre tayin olunurlar. 

Müftü Müşaviri 

Madde 23– Müftü müşaviri, müftünün yardımcısı olup onun inhası üzerine veya, ica-

bında, re’sen Diyanet Reisliğince tayin olunur. Müşavir, müftü tarafından verilen işleri 
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görür ve mazereti halinde müftüye vekâlet eder. Vilâyet müftülüklerinde lüzuma göre 

kâtip ve memur bulunur. 

Diyanet Meclisi 

Madde 24– Diyanet meclisi, vilâyet ve kaza merkezlerinde, nahiye ve köylerde vazife 

gören müderris, vaiz, hatip ve imamlar arasından ve tarafından, üç sene için seçilen; 

lüzumu kadar azadan teşekkül eder. Meclis, mutad üzere, her ayın ilk cuma günü Müf-

tülükte, müftü veya vekilinin reisliğinde toplanır. Azadan biri, meclisin kâtiplik vazifesini 

görür. 

Diyanet meclisi, müftü tarafından vaz’olunan mes’elelerle, mahalli bilûmum diyanet işle-

ri ve ihtiyaçları hakkında müzakere edip karar verir. Meclisçe verilen kararlardan, Diya-

net Reisliğinden istizâne muhtaç olmayanları, müftülüklerce icra olunur. Ne gibi kararla-

rın istizana muhtaç olduğu, Diyanet Reisliğince tesbit olunur. 

Diyanet Meclisi ile aşağıdaki maddede gösterilen Diyanet İşleri İdare Meclisinin senelik 

faaliyetleri, kararları ve bunlardan icra olunanları her sene kaza müftülüklerince de 

umumi bir rapor halinde Diyanet İşleri Reisliğine bildirilir. 

Diyanet İşleri İdare Meclisi 

Madde 25– Vilâyetlerde ve mümkün olan kazalarda bir Diyanet İdare Meclisi kurulur. 

Meclis, mahalli ihtiyaç ve imkâna göre, lüzumu kadar, dini gayret sahibi hayırsever âza 

ve murakıptan teşekkül eder. Ve üç senede bir nisbetinde yenilenir. Müddeti biten âza 

ve murakıplar, yeniden seçilebilir. Meclis, kendi âzasından birini reisliğe, birini kâtipliğe, 

birini de muhasip ve mutemetliğe seçer. İdare meclisi seçiminden bir hafta evvel, müf-

tülükte toplanarak üç senelik faaliyet ve hesap raporlarını tanzim edip müftüye tevdi 

eder. Muhasebe ve vezne durumu murakıplarca tetkik edilir. 

İdare Meclisi Seçimi 

Madde 26– Diyanet İşleri İdare Meclisi seçimi, Ramazan ayınm son Cuma namazını 

müteakip bir cami veya mescidde, yahut müftülükte yapılır. 

Müftü veya vekili, müddeti biten meclisçe yapılan ve daha yapılacak işler hakkında be-

yanda bulunduktan, umumî rapor okunduktan ve murakıplarca muhasebe ve vezne du-

rumu izah olunduktan sonra, seçime geçilir. 
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Madde 27– İdare meclisi seçimi, hamiyet ve dini gayret sahibi Müslümanları, vakitle-

rinden bir kısmını hayır işleme yolunda kullanmaya davet mânasınadır. Seçim işleri bu 

nokta gözönünde tutularak Diyanet Reisliğince hazırlanacak bir seçim talimatıyla tanzim 

olunur. 

İdare Meclîsinin Vazifeleri 

Madde 28– Diyanet İşleri Meclisinin, vilâyet ve kaza Müslümanlar cemiyetinin idare 

uzvu mahiyetinde olup, onu temsil eder. Bu mahalli halkın dini ihtiyaçlarını maddi ba-

kımdan temine çalışmak; dini hayratın iyi bakımına ve temiz tutumuna nezaret etmek; 

tesis, para yardımı ve bağışları teşvik etmek suretiyle dini hayrat ve müesseselerin imar 

ve ihyasına gayret etmek; yetim, fakir ve kimsesiz çocukları bayram hediyeleri ile se-

vindirmek hizmetleridir. 

Madde 29– Diyanet İşleri İdare Meclisi, her sene Ramazandan bir hafta evvel, müftü-

lükte, müftü veya vekilinin reisliği altında, Diyanet meclisi azaları ile birlikte müşterek 

bir toplantı yapar. Bu toplantıda, geçen senenin faaliyetleri ve eksik kalan işleri görü-

şüldükten sonra gelecek seneye ait işler ile diyanet ihtiyaçları müzakere edilip kararlaş-

tırılır. 

Gelirler 

Madde 30– Vilâyet, kaza, nahiye ve köylerde, vakıflar ve tesisler şümulüne girmeyen 

diyanet ihtiyaçları, bağış, para yardımı, kurban derisi satımı ve sadaka gibi gelirlerle 

temine çalışır. 

Yardım Kutuları 

Madde 31– Diyanet İşleri Teşkilât ve müesseselerine mensup olanlar ile, dini hayrat 

hademesinin ve diğer kimselerin mabet içinde sadaka, zekât ve fitre istemesine ve top-

lamasına müsaade edilmez. 

Bu gibi dini borçların ifasını kolaylaştırmak üzere; cami ve mescidlerde para atmaya 

mahsus lüzumu kadar yardım kutuları bulundurulur. 

Yardım kutuları her hafta Cuma namazından sonra, Diyanet İdare Meclisince kararlaştı-

rılacak usûl dairesinde açılarak muhteviyatı sayılıp, cami veya mescidin yardım defteri-

ne kaydedildikten sonra, Diyanet İdare Meclisi sandığına, makbuz mukabilinde yatırılır. 
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Yardım Hâsılatı 

Madde 32– Yardım kutuları ve umumiyetle para yardımları ve bağışlar hasılatı, Rama-

zan ve Kurban Bayramlarının ilk günlerinde aşağıdaki tertip üzere hisselere ayrılır; Di-

yanet İşleri Reisliğince tesbit edilecek miktarı aşan hasılatın, bu miktardan fazlasının 

yüzde 15’i muhtaç vilâyetlerin Müslüman fakirlerine ve diyanet mensuplarına yardım 

hissesi olarak Diyanet Reisliği emrine verilir. Mütebaki hâsılatın yüzde 25’ini âni ihtiyaç-

ları karşılamak üzere, ihtiyaç akçesi olarak, Diyanet İdare Meclisi sandığında bırakılır. 

Geride kalan hâsılat, Diyanet Meclisince kararlaştırılacak usûl ve nisbet dairesinde müs-

tehliklerine dağıtılır. 

İnzibat Meclisi 

Madde 33– Vilâyet ve kazada müftü veya vekilinin reisliği altında, bir inzibat meclisi 

kurulur. Vilâyet ve kaza İnzibat meclislerinin vazife ve salâhiyetleri İle teşekkül suretle-

ri, Diyanet Reisliğine bir talimat ile tesbit olunur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

DİNİ TALİM VE TERBİYE 

I. FASIL 

DİYANET MEKTEPLERİ 

Dini Mev’izeler ve Dersler 

Madde 34– Vilâyet ve kazaların ve imkân nisbetinde nahiye ve köylerin müftülüklerce 

tesbit olunan, camilerinde veya müştemilâtında (Diyanet Mektepleri) açılır. Bu mektep-

lerde, reşid olmayan küçüklere ve büyüklere mahsus olmak üzere, ayrı ayrı gün ve sa-

atlerde, serbest din bilgisi dersleri verilir. Dersler, İslâm Enstitüsü’nden mezun yetişin-

ceye kadar ehliyetli din adamı olmakla mâruf kimseler tarafından okutulur. 

Diyanet mekteplerinde hafız da yetiştirilir. 

Madde 35– Şehir ve kasabalarda ve imkân nisbetinde, köylerde her hafta Cuma nama-

zından evvel veya sonra, en az bir camide İslâmiyet’in esas akide ve amel ahkâmına ve 

büyüklerinin hal ve hayatına dair mev’izeler ve din dersleri verilir. 
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Bu mev’ize ve dersler Ramazan’da her gün, mümkün olursa, her camide yapılır. 

II. FASIL 

İLAHİYAT ENSTİTÜSÜ 

Madde 36– Din hadimi, hocası ve âlimi yetiştirmek üzere, İstanbul’da ve icap eden 

başka yerlerde Diyanet İşleri Reisliğine bağlı muhtar birer (İslâm İlimleri Enstitüsü) ku-

rulur. Enstitünün her devresi yatılı ve meccanidir. 

Madde 37– Enstitünün ilk devresi altı, orta devresi dört senesi birinci ve dört senesi 

ikinci olmak üzere sekiz; yüksek devresi dört ve ihtisas devresi üç senedir. 

Madde 38– İlk devreye yedi yaşına basan küçükler alınır. Yetim ve kimsesizler, müftü, 

hatip ve imam gibi diyanet mensuplarının çocukları tercih olunur. 

Bu devrede devlet ilk mekteplerine muvazi bir program tatbik olunur. Ancak, program-

da, üçüncü sınıftan itibaren elemanter din bilgisi dersleri yer alır. 

Madde 39– Orta devre birinci ve ikinci kısımlarda devlet orta mektepleri ile lise prog-

ramlarına mümkün olabildiği kadar yaklaşmak ve din bilgisi dersleri ile İslâm tarihine ve 

ses musikisine genişçe bir yer ayırmak üzere hususi bir program tatbik olunur. 

Orta devrenin birinci kısmında eski harflerle Arapça ve Farsça yazma Öğretimine ve 

Garp dillerinden birinin okutulmasına başlanır. 

Madde 40– Orta devrede birinci kısmı muvaffakiyetle bitirip de pekiyi veya iyi derece 

kazanamamış olanlar, kendileri ve velileri isterse, iki senelik “orta birinci meslek kur-

su”na ayrılırlar. Bu kursta imamlık, hatiplik, müezzinlik gibi dini bir vazife görecek kim-

selerde aranan din bilgisi ve terbiyesi temin olunur. Ses ve hafıza ölçüsü üzerinde isti-

dat gösterenler hafız yetiştirilir. Kursu muvaffakiyetle bitirenler, derecelerine göre, ikinci 

sınıf imamlık, hatiplik ve müezzinlik, kasaba ve köy Diyanet mektebi ve enstitü ilk devre 

hocalığına veya bu derecelerdeki vazifelere tayin edilirler. 

Bunlardan kursa girmek istemeyenlerle kursu muvaffakiyetle bitiremeyenlere devlet 

orta okul diplomasına muadil diploma verilir. 
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Madde 41– Orta devre birinci kısmı pekiyi ve iyi derece ile bitirenler, ikinci kısma ge-

çerler. Bu kısım programlarında Arabi ve şer’i ilimlere, İslâm tarihiyle dinler tarihine, 

İslâm büyüklerinin siyer ve hal tercümelerine ve yabancı dile daha geniş bir yer verilir. 

Madde 42– Orta devre ikinci kısmını muvaffakiyetle bitirip de pekiyi veya iyi derece 

kazanamamış olanlardan arzu edenler iki senelik “orta ikinci meslek kursuna” girerler. 

Bu kursta birinci sınıf imamlık, hatiplik ve ikinci sınıf vaizlik, din dersleri hocalığı gibi 

vazife görenlerde aranan bilgi ve olgunluk temin olunur. 

Kursu muvaffakiyetle bitirenler, derecelerine göre, yukarıda söylenen vazifelere tayin 

olunurlar. Kursa girmek istemeyenlerle kursu muvaffakiyetle bitiremeyenlere, devlet 

liseleri diplomasına muadil diploma verilir. Ve bunlardan isteyenler 40′ ıncı maddenin 

son fıkrasında gösterilen vazifelere tercihan tayin olunurlar. 

Madde 43– Orta devre ikinci kısmı pekiyi veya iyi derece ile bitirenler, yüksek devreye 

geçerler. 

İslâm Enstitüsü yüksek devresi, yüksek dereceli dini tahsil veren bir müessesedir. Bu 

devreyi muvaffakiyetle bitirenler, 43’üncü maddede gösterilen vazifelere tercihan tayin 

edilebilecekleri gibi, Enstitünün reis ve muavinliklerine, orta, yüksek ve ihtisas devreleri 

müdür, muallim ve müderrisliklerine; Diyanet İşleri teşkilatının kademelerine tayin edi-

lebilirler. 

III. FASIL 

Enstitüde Disiplin ve İdare 

Madde 44– Enstitünün her devresinde dini terbiye ve ahlâkın gösterdiği yoldan bir di-

siplin tatbik edilir. Sınıf ve devre terfilerinde, talebenin dini terbiye ve ahlâk bakımından 

hal ve hareketi esas tutulur. 

Dini terbiye ve ahlâka aykırı hareket etmek itiyad ve istidadı gösterenlerle dini vazifeleri 

ifada tekâsülü itiyad edinen öğrenciler, sınıf ve devre terfi edemezler. Bu hususu temin 

için, ilk devreden başlamak üzere, enstitünün her devresinde her talebeye mahsus bir 

“Hal ve hareket fişi” tutulur. İmtihanlardan evvel, devre müdür ve hocaları toplanarak 

hal ve hareket fişlerine nazaran her talebenin durumunu tesbit ederler. Bilgi bakımından 

olduğu gibi, hal ve hareket bakımından da iki sene sınıfta kalan talebenin kaydı silinir. 
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Enstitünün her devresine mahsus olarak bir disiplin talimatı yapılır. 

Madde 45– Enstitü talebesine, İslâmi an’aneye uygun olarak, devrelere göre, kabul 

edilecek şekilde elbise giydirilir. Talebe, Enstitü İçinde ve dışında devresine mahsus 

olan elbiseyi giymeye mecburdur. 

Madde 46– Enstitünün başında Diyanet İşleri Reisliği tarafından tayin edilen bir enstitü 

reisi ve bir reis muavini bulunur. Devreler, yine Diyanet Reisliğince tayin edilen birer 

müdür ve muavinle idare olunur. Enstitünün kalem ve muhasebesinde lüzumu kadar 

kâtip ve memur çalıştırılır. 

Devrelerin ders programları ve imtihan talimatnameleri enstitü meclisince tanzim edile-

rek Maarif Vekâletinin mütalâası alındıktan sonra, Diyanet Reisliğince tasdik olunur. 

Madde 47– Enstitü meclisi, Enstitü reisinin başkanlığında yüksek ve ihtisas devreleri 

öğretmen ve müderrislerinden teşekkül eden Meclisin vazife salâhiyetleri bir talimat ile 

tesbit olunur. İslâm Enstitüsü’nde vazife alacak kimselerde itikad ve amelce diyanete 

bağlılık esastır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

ÇEŞİTLİ MESELELER 

Madde 48– Diyanet teşkilat ve müesseselerinde dini vazife gören kimseler, mâbed 

içinde ve vazife başında giydikleri elbiseden başka, dışarda; İslâmi an’aneye ve sağlık 

kaideleri ile göz zevkine uygun olarak kabul edilecek şekilde elbise giyerler. İlmiye kıya-

fet ve elbisesi ile kahve, gazino, sinema ve tiyatro gibi eğlence yerlerine girilmez. 

Madde 49– İslâm Enstitüsü, kendi mezunları ile İdare edilir bir duruma gelinceye kadar 

başka İslâm memleketlerinden müderrislik, öğretmenlik gibi hizmetlerde çalıştırılmak 

üzere, ehliyetli din âlimleri celbolunacaktır. 

Bunlardan isteyenler Vekiller Heyeti karariyle hemen Türkiye tâbiiyetine geçerler. 

Madde 50– İslâm Enstitüsü mezun vermeye başlayıncaya kadar, başka İslâm memle-

ketlerinin yüksek din ilimleri okunan merkezlerine Diyanet İşleri Reisliğince talebe gön-

derilir. Bunlar avdetlerinde derecelerine göre, İslâm Enstitüsü’nde vazife alırlar. 
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Madde 51– Bu kanunun tadil veya ilgası için Büyük Millet Meclisinin tam sayısının üçte 

ikisi ekseriyetince karar verilmesi şarttır. 

Muvakkat Maddeler 

Madde 52– Evkaf teşkilâtını ve vakıflar idaresini, bu kanun hükümleri dairesinde, yeni-

den düzenlemek üzere, Diyanet İşleri Reisliğince, bir sene içinde, bir kanun tasarısı ha-

zırlanacaktır. 

Madde 53– Bu kanunda derpiş edilen teşkilat ve müesseseleri kurup İşler bir hale ge-

tirmek üzere, devletçe Diyanet İşleri Reisliğince bir defaya mahsus olarak lüzumu kadar 

para verilecektir. 

Madde 54– İlk Diyanet Şûrası bu kanunun neşrini takip eden üçüncü senenin Eylülünde 

toplanır ve İlk Diyanet İşleri Reisi seçimine kadar Reislik vazife ve salâhiyetleri bu ka-

nunun neşri tarihinde reis bulunan zat tarafından ifa olunur. 

 


