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VALiLiGiNE
(Miiftiiliik)
Maliye Bakanhpr ve Sayrgtay Bagkanh[r'run uygun goriigii almarak Bagkanh[rmncahaztrlanan"633
Sayrh Diyanet igleri Bagkanh[r Kurulug ve Gorevleri Hakkrnda Kanunun Ek 4 iincti Maddesinin
Uygulanmasrna iligkin Usul ve Esaslar Hakkrnda Yonetmelik 2510112014 tarihli ve 28893 saytlt Resmi
G azete' de yayrmlanarak yiiriirliige girm i gtir. Bu Yonetmelik hiikiim lerine gcire;
1-

Miilkiyet ve inga bakrmrndan her hangi bir ayrrma tabi tutulmakszm Bagkanltftmztn yonetimindeki
cami, mescit ve Kur'an kurslarmm eklentilerinde bulunan ve ticari faaliyette kullandrrrlmasr ongdriilen
yerlerde din hizmetlerinin ruhuna aykrr olarak her hangi bir faaliyet yaprlmayacaktrr.

t-

Her il ve ilgede miilki amirin onayr ile miiftiiniin bagkanh[rnda,bir vaiz, bir murakrp, bir imam-hatip ve
il ve ilgede bulunan bir dernek bagkanr veya vakrf temsilcisinden olugan beg kigilik bir komisyon
kurulacak ve komisyonda gorev alacak vaiz veya muraktp olmamast halinde, bunlann yerine gegecek
i.iyeler din gtirevlileri olan imam-hatip veyamiezzin-kayyrmlar arasmdan belirlenecektir. Komisyon, salt
gofunlukla toplanrp iiye sayrsmrn oy goklu[u ile karar alacak ve bu komisyonun sekretarya hizmetleri
miifti.iliiklerce yiiriiti.ilecektir.

3- Vakrf veya dernekler tarafindan, mi.ilkiyeti kamu kurum ve kuruluglart ile hazineye ait taqmmazlar
i.izerinde yaptnlan cami, mescit ve Kur'an kurslarmm bir krsmrnda veya eklentisi ya da biittinleyici
pargasmda bulunan ticari faaliyette kullanrlmasr on goriilen yerlerle ilgili olarak komisyonun gorevleri
agafrda sayrlmtgflr,

a)

Y6netmelik kapsammda kalan ve miilkiyeti kamu kurum ve kuruluglarr ile hazineye ait taqrnmazlar
iizerinde bulunan cami, mescit ile Kur'an kurslannm bir krsmtnrn eklentisinin ya da bi.itiinleyici
pargasmn tic4ri faaliyetlerde veya dini faaliyetlerde kullanrlmasmt belirlemek.

b)

Bu krsrmlan zorunlu hallerde Bagkanhk hizmetlerine tahsis etmek, hangi amaglarlave hangi usul ve
esaslara gore iqletilece[ine, iglettirilecefiine ya da kiraya verilece$ine karar vermek.

miilkiyeti kamu kurum ve kuruluglarr ile hazineye ait taqtnmazlartn
iizerinde yer alan cami, mescit ve Kur'an kurslarmt, kendi kaynaklanylavelveya toplanan ba[rg ve

cl

0210812013 tarihinden once

yardrmlarla yaptrran dernek veya vaktflarr belirlemek.

d)

Soz konusu tagmmazlarrn i.igiincii kigilere iglettirilmesi veya kiralanmasr suretiyle elde edilen
briit hasrlat tutarrnrn, yizde o/ol0 a Bagkanhk payr olarak aynltr. Geriye kalan Yo90 n 213 sinden az
olmamak iizere oncelikli olarak gelirlerin elde edildigi cami, mescit ve Kur'an kurslanntn ihtiyaglarrnrn
giderilmesi qartryla il veya ilge srnrlarrnda bulunan difer cami, mescit ve Kur'an kurslannm milnhastan

yupr.rnu, bakrmrna, onanmlna ve iqletilmesine (tsmma ve aydmlatma gibi) iligkin giderler igin
tuilanrlmasrna, geriye kalan miktann ise ti.izi.iklerinde veya vakfiy e ya da vakrf senedinde belirtilen
amaglarda kullanrlmak gartryla ilgili dernek veya vakfa braktlmasma karar vetmek.

Bu taqmmazlartn ilgili dernek veya vakrf tarafindan iktisadi igletme oluqturulmak suretiyle
iqletilmesi halinde ise elde edilen kurum kazancrntn, yi.izde Yol\ u Bagkanhk payt olarak aynlr.
Geriye kalan .%o90'rn 2/3 sinden az olmamak iizere oncelikli olarak gelirlerin elde edildifi cami, mescit
ve Kur'an kurslarmm ihtiyaglarrnrn giderilmesi qartryla il veya ilge smrrlannda bulunan di[er cami,
mescit ve Kur'an kurslannm miinhasnan yaplmma, baktmma, onartmlna ve igletilmesine (tsmma ve

e)

aydrnlatma gibi) iligkin giderler igin kullanrlmaslna, geriye kalan miktarrn ise ti.izi.iklerinde veya vakfiye
ya da vakrf senedinde belirtilen amaglarda kullanrlmak gartryla ilgili dernek veya vakfa braktlmastna
karar vermek.

f)

Dernek veya vakrflarrn ticari faaliyette kullandrrrlmasr ongoriilen yerlerden elde edilen gelirlerin ayrt
bir hesapta toplanmasmr ve bu hesap numaralanntn miiftiiliife bildirilmesini sa[lamak'
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4- Yonetmeli[in 5 inci maddesinin birinci fikrasmm (a) bendinde belirtilen birinci grup tagrnmazlar irtifak
hakkr tesisine konu edilmemek gartryla komisyon kararr do[rultusunda
igletilebilecek veya kiraya verilecektir.

yetkili

dernek veya vaktflarca

Buna gore;

a)

Bu tagnrmazlarm igletihnesinden, iqlettililmesinden veya kraya verilmesinden elde edilen gelirlerin

yiizde onu Bagkanhk payr olarak Bagkanh[a aktanlacak, kalan krsmm en az tigte ikisi oncelikle gelirlerin elde
edildi[i cami, mescit ve Kur'an kurslarmm mtinhasran yaplmr, baklmt, ouartill ve igletilmesine (tsrnma ve
aydrnlatma gibi) iligkin giderlere harcarunasr gartryla il veya ilge srnrlar igerisinde bulunan difer cami, mescit
ve Kur'an kurslarmm miinhasran yaplmma, bakrmma, onanmma ve igletilmesine (rsrnma ve aydrnlatma gibi)
iliqkin giderler igin kullamhnasma, geriye kalan miktarrn ise ttiztiklerinde veya vakfiye ya da vakrf senedinde
belirtilen amaglarda kullanrlmak gartryla ilgili demek veya vakfa brakrlacaktrr.

b)

Bagkanhfia aktarrlacak payrn hesabrnda; tagrnmazlurtn iigiincii kigilere iglettirilmesi veya kiralanmasr
suretiyle elde edilen briit hasrlat tutarmm, ilgili dernek veya vakrf tarafindan iktisadi igletme olugturLrlmak
suretiyle igletilmesi halinde ise elde edilen kurum kazanqntnyizde onu esas almtr.

c) Bagkanhga aktarrlacak olan pay, ilgili dernek veya vakrf talafindan; tayntmazlartn ligiincii kigilerc
iqlettirilmesi veya kiraya verilmesi h6linde payrn hesaplanmasma esas gelirin tahsilini takip eden ayrn
sonuna kadar, taqmmann ilgili dernek veya vakrf tamfindan iktisadi igletme olugtrrtmak suretiyle igletilmesi
hAlinde ise gegici vergi beyannamesinin verildi[i ayr takip eden ayrn sonuna kadar ilgili mtiftiiliiklere
bildirilir ve rniiftiiliiklerce yapdan tahakkuk tizerine aynr siire iginde ozel gelir kaydedilmek iizere
Bagbakanhk Merkez Saymanh[rnrn T.C. Merkez Bankast nezdindeki TR750000100100000350121002
no'lu hesabrna yatrrlarak odemeye ait dekontun birer sureti ilgili mi.ifttiliife teslim edilir, odeme dekontlarr
mi.iftiiliiklerce de Baqkanh$rmrzYonetim Hizmetleri Genel Miidtirltifiine gonderilir.
5- Si.iresi iginde bildirildifi halde ddenmeyen veya eksik ddenen paylar miifttili.iklerce,2Il7ll953 tarihli ve
6183 sayrh Amme Alacaklarrnrn Tahsil Usulii Hakkrnda Kanun hiikiimlerine grire gecikme zammt ile
birlikte takip ve tahsil edilmek iizere ilgili vergi dairelerine bildirilecektir. Siiresi iginde bildirilmedifi veya
eksik bildirildigi tespit edilen paylara, bildirimin yaprlmasr gereken son giinden tahakkuk ettirildifii giine
kadar gegen si.ire igin 6183 sayrh Kanunun 51 inci maddesine gore hesaplanacak gecikme zammr orarunda
zamuygalanrr ve bir ay iginde cidenmesi igin ilgili vergi dairesin tarafindan teblif edilir. Bu siire iginde de
odenmeyen paylar mezkur Kanun hiikiimlerine gore gecikme zammr ile birlikte tahsil edilecektir.
6- Yonetmeli[in 5 inci maddesinin birinci fikrasmm (b) bendinde belirtilen ikinci grup tagmmazlar iizerinde
bulunan ve ticari faaliyetlerde kullandrrrlmasr ongoriilen ktsmmm igletilmesi veya kiralanmasr iglemleri,

miiftiiliiklerce,0810917983 tarihli ve 2886 sayrh Devlet ihale Kanunu'nun 51 inci maddesinin birinci
fikrasnm (g) bendi uyarmca pazarhkusulti ile yaprlacaktrr. Elde edilen gelirin tamamt yukanda belirtilen

hesaba yatrrilarak dekontun bir sureti aynr gekilde Bagkanhlrmrz Yonetim Hizmetleri Genel
Mtidiirliig.ine gonderilecektir. Mi.ifti.ili.iklerce kiraya verilecek taqnmazlarla ilgili Ek-3 kira sozlegmesi
kullanrlacaktr,

7- Dernek ve vakrflarca soz konusu hesaba aktanlan paylar ile il veya ilge miifttili.ikleri tarafindan igletilen,
iqlettirilen veya kiraya verilen yerlerden elde edilen odenekler genel biitgenin (B) igaretli cetveline cizel
gelir, di[er yandan Bagkanhk biitgesinin mevcut veya yeni agrlacak tertiplerine ozel odenek kaydedilecektir.
Bu gergevede cami, mescit ve Kur'an kurslan ile bunlarrn eklentisi ve biittinleyici pargalarrnln yaprmr,
bakrmr, onarlmr ve igletilmesine iligkin (rsrtma, aydrnlatma vb.) giderler ile 1011212013 tarihli ve 5018 sayrh
Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanunu'nun 29 ncu maddesi gergevesinde aynl amaglarla kullanrlmak
iizere demek veya vakrflara yardrm yaprlmasma iligkin giderlerin karqtlanmasrnda kullanrlacaktr. Konu ile
ilgili talepler, iemek, Vak;f, Birlik, Kurum, Kurulug, Sandrk ve Benzeri Tegekkiillere Diyanet igleri
Bagkanh[r Biitgesinden Yardrm Yaprlmasr Hakkrnda Yonerge esaslarrna gore yapilacaktrr.
on goriilen yerlerin igletilmesi, iglettirilmesi veya
yerlerden
elde
edilen gelirler, yaprlan harcamalar, miifti.iliiklere
iglemler,
bu
ig
ve
kiraya verilmesine iligkin
yaprlan bildirimler ile tahakkuk ettirilen paylara iligkin odemelerin zamanrndayaprhp yaprlmadrfr, elde edilen
gelirlerin Kanun ve Yonetmelikte belirtilen amaca uygun olarak harcarup harcanmadrfir, il ve ilge
miiftiili.iklerimiz ile gerekti[inde Bagkanhkga denetlenecek ve takip edilecektir,

8- Demek veya vakrflar tarafindan ticari faaliyette kullanrlmasr
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9-

ve halen banka hesaplarrnda tutulan gelirler genel biitgenin (B) igaretli
cetveline ozel gelir, di[er yandan Bagkanhk biitgesinin mevcut veya yeni agrlacak tertiplerine 6zel
odenek kaydedilecektir. Bu odenek cami, mescit ve Kur'an kurslan ile bunlarrn eklentisi ve biitiinleyici
pargalannrn yaplml, bakrmr, onarrml ve igletilmesine iliqkin (tsrtma, aydrnlatma vb') giderler ile
l0llZlZ0I3 tarihli ve 5018 sayrh Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanunu'nun 29 ncu maddesi
gergevesinde, aynl amaglarla kullanrlmak iizere dernek veya vaktflara yardtm yaptlmasrna iligkin
giAerterin kargilanmasrnda kullanrlacaktr. Bu kapsamda kaydedilen gelirler dernek ve vaktflardan
Teqekktillere
lelen taleplere gclre, Dernek, Vakrf, Birlik, Kurum, Kurulug, Sandrk ve Benzeri
gore
esaslanna
Yonerge
Hakkrnda
Yaprlmasr
Yardrm
Bi.itgesinden
biyanet igleri nagkanh$r

Bagkanl ltmrzca elde edilen

da[rtrlacaktrr.

l0- Devlet Bakanl[r, Maliye Bakanhgr, Diyanet Igleri Bagkanhfr ve Milli Emlak Genel Miidiirlii$i
arasrnda 2lll1lt006 taiihinde imzalanan Protokol Danrgtay 13. Dairenin 1010212012 tarihli ve E.
200911632, K.20I21331 sayrh kararr ile iptal edilmig oldu[undan, cami ve mescitler ile
miigtemilailannda bulunan baz istasyonlarrnrn kaldrrrlmasryla ilgili olarak yetkili dernek veya vakrf

ll-

hukuki yollan bagvuracaktrr. Gerekti[inde Bagkanhgrmrzca da miidahil olunabilecektir.
iptal edilen protokol ve 0210312007 tarihli ve B.02.1.Din.l+.oe-02212451sayrh yazr uyarrnca
yaprtan kira siizleqmeleri feshedilecek ve bundan biiyle kira gelirleri Dini ve Sosyal Hizmet
Vakfi' na giinderilmeYecektir.
taqrnm azlar izerinde
02.05 .201 3 tarihinden once miilkiyeti kamu kurum ve kuruluglan ile hazineye ait
ba[rq ve yardtmlarla
toplanan
velveya
yer alan cami, mescit ve Kur'an kurslannr, kendi kaynaklarmdan
kamu kurum ve
miilkiyeti
Forma,
yaptrrrldrgr komisyonca belirlenen dernek ve vaktflartn listesi Ek-4
kendi
kurslannt,
cami, mescit ve Kur'an
Luiuluglair ile halineye ait
trrlanlann drgrnda kalan ve miiftiiliiklerce
kaynaklarrndan ve/veya top
rmayaziaraken ge9 28 $ubat 2014 taihine
iglltilecek veya kiraya verile
kadar BagkanhgrmtzYonetim Hiznetleri Genel Miidi.irlii$iine gonderilecektir.

12- Kamu kurum ve kuruluglan,
13-

ycinetmeli[in

3. Maddesinin

birinci fikrasmm (g) bendinde tantmlanmtqtr.

Konu ile ilgili herhangi bir tereddiit olmasr halinde zamar gegirilmeden Yonetim Hizmetleri Genel
Miidiirli.i[tinden gerekli agrklama talep edilecektir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Prof. Dr. Mehmet GORMEZ

Diyanet igleri Bagkanr

EKLER

1234-

633 Sayrli Kanunun Ek 4 . Md. (lsayfa)
Y6netmelik. (3 saYfa)
Tagrnmaz Kira Sdzlegmesi (3 sayfa)
Ek-4 ve Ek-5 Form (2 saYfa)

DAGITIM
Valiliklere (il Mtifttiliigu)

Not:

l-

miiftiiliikleri tarafindan ivedilikle giinderilecektir.
veekleri Bagkanh[rmrz Web sitesinde yer alan Yiinetim Hizmetleri Genel

Bu yazl ilge miiftiiliiklerine il

2- Ayrrca

ya12

sayfasmda YaYtnlanm

Miidiirliifii

qtlr.
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