SENDİKAMIZDAN
HABERLER

İSTANBUL 2 NOLU (AVRUPA YAKASI)
ŞUBEMİZİN HİZMET BİNASI AÇILDI…

S

endikamız İstanbul 2 Nolu (Avrupa yakası) şubemiz hizmet binası 01 Mart 2008 cumartesi günü saat 13.30 da
Eyüp’te büyük bir katılımla açılışı yapılmıştır.
Açılışa; Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Hazım Zeki
SERGİ, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK, Eyüp
Belediye Başkanı Ahmet GENÇ, Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Teşk.Sekr. Ahmet GÜMÜŞ, Genel Eğitim ve Sos.İşl.Sekr.
Muhammet AYDIN, Genel Basın ve Halk.İliş.Sekr. Mustafa
KORKMAZ,
bazı
siyasi partilerimizin il ve ilçe başkanları ile yönetim
kurulu
üyeleri,
Türk Eğitim-Sen
Genel Basın Sekr.
Talip GEYLAN ve
İst. Şube Başk.
Hanefi BOSTAN,
Türk
Sağlık-Sen

İst. Şube Başk.
Mahmut
AKMAN, Türk Diyanet Vakıf-Sen
İst. 1 Nolu Şube
Başk. Yakup SÖZEN ve yönetim
kurulu üyeleri,
Türk Eğitim-Sen
İst. 7 nolu Şube
Başk. Remzi ÖZMEN, Türk Emekli-Sen İst. İl Başk. Aziz YÜKSEL, Eyüp Rizeliler Dernek Başk. Mehmet YAZICI, KASDER
Eyüp İlçe Başk. Mehmet TURNACI, Diyanet-Sen İst. 1 nolu
Şube Sekr. Mustafa DEMİR, Eyüp İlçe Temsilcisi ve Müftülük Şefi Faruk ÇAM, Avrupa yakası şubemizin yönetim kurulu
üyeleri, ilçe temsilcileri, üyelerimiz ve çok sayıda vatandaşımız katılmışlardır.
Açılıştaki Mehteran programına çevredeki vatandaşlarca da
büyük ilgi ve alaka gösterilmiştir.

DİN GÖREVLİSİ SAHİPSİZ DEĞİLDİR….

A

nkara-Bala İlçe Müftülüğü 19 Şubat 2008 tarihinde ziyaret edilmiş ve Sırapınar Köy muhtarı Muhammet YILDIRIM’ın, Din
Görevlisi arkadaşımız Adem DEMİRTAŞ’ı darp etmesi sebebiyle mahkemedeki duruşmaya katılarak arkadaşımıza destek verilmiştir.
Duruşmadan sonra Hakim, Kaymakam, yazı işleri müdürü ve Bala Belediye Başkanı ziyaret edilmiş, yapılan bu çirkin hareketi
gündeme taşınarak arkadaşımıza sahip çıkılmıştır.
Bu ziyaretimiz ilçede ve müftülüğümüz nezdinde takdirle karşılanmıştır. Halen devam eden davanın dışında bir devlet memuruna
yapılan saldırıdan dolayı Cumhuriyet Savcılığı nezdinde sendikamızca dava açılmıştır.

DİĞER ETKİNLİKLER

29 Şubat Cuma günü Bolu İl Müftülüğü,
Bolu Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Düzce
İl Müftülüğü, Sakarya İl Müftülüğü ve
Kocaeli İl Müftülüğü ziyaret edilmiştir.

D

iyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr.Ali BARDAKOĞLU,
21.02.2008 tarihinde 3.olağan Genel Kurulumuzda yönetime
seçilen Genel Başkan Hazım Zeki SERGİ başkanlığında, yönetim
kurulu üyeleri İbrahim BATUN, Nuri ÜNAL, Ahmet GÜMÜŞ, Muhammet AYDIN, Rüstem KURMAÇ, Mustafa KORKMAZ ve Ankara 1 nolu Şube Başkanı Kenan AK tarafından makamında ziyaret
edildi.
Ziyarette, Diyanet İşleri Başkanımıza kurumumuzca verilen hizmetlerde ve amir memur ilişkilerindeki karşılaşılan sıkıntılar dile
getirilerek konu ile ilgili dosya sunulmuştur.
Diyanet İşleri Başkanımız Sayın BARDAKOĞLU mutedil, seviyeli,
ciddi ve eğitime önem veren bir sendikal mücadele vermemizi
tavsiye etmişlerdir.

SENDİKAMIZIN 3.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

►Ankara İlçe Müftülükleri ziyaret edilerek aylık mutad toplantılara (Bala, Gölbaşı, Sincan, Etimesgut, Elmadağ, Beypazarı,
Nallıhan, Çubuk) katılınmıştır.
►18 Şubat 2008 pazartesi günü, Ankara Müftüsü İ.Hakkı ÖZER ve Müftülük çalışanları ziyaret edilmiştir.

23 Şubat 2008 cumartesi günü, Ankara
Şubeleri yönetim kurulları ve ilçe temsilcileri ile sendika Genel Merkezinde
istişare toplantısı yapılmıştır.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI
Prof.Dr. Ali BARDAKOĞLU
ZİYARET EDİLDİ.

02 Mart 2008 tarihinde Tekirdağ İlinde; Trakya Şubesi Yönetim Kurulu, İlçe
temsilcileri, Edirne İl ve İlçe Temsilcileri,
Kırklareli İl ve İlçe Temsilcileri ile istişare
toplantısı yapılmıştır.
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endikamız 3.olağan Genel Kurul toplantısı delegelerimiz, üyelerimiz ve Kamu Sen’e bağlı Sendika Başkan ve yöneticileri, Başkanlığımız ve Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarının katılımı ile coşkuyla
09-10 Şubat 2008 tarihinde Ankara Başkent Öğretmenevi Konferans
salonunda yapıldı.
Genel kurul toplantısında Şube Başkanlarımız ve Delegelerimiz yapılan faaliyetleri değerlendirerek daha etkin bir sendikal mücadele için
görüş ve tekliflerde bulunmuşlardır.
Yapılan seçimler sonucunda, yönetim kurulu üyeleri;
Genel Başkan Hazım Zeki SERGİ
Genel Sekreter İbrahim BATUN
Genel Mali Sekreter Nuri ÜNAL
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Ahmet GÜMÜŞ
Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Muhammet AYDIN
Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Rüstem KURMAÇ
Genel Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Mustafa KORKMAZ.
Şeklinde görev bölümü yapmışlardır.
Yönetim kuruluna etkili, kararlı, sorumlu, HAK mücadelesinde başarılar dileriz
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Diyanet İşleri Başkanımıza sunulan dosya:
Y

aklaşık yedi yıldır sendika olarak faaliyet gösterdiğimiz Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarının, tespit edebildiğimiz belli
başlı problemleri ve problemlere yönelik çözüm önerilerimizi
takdirlerinize sunmak istiyoruz:
1-Kurum personelinin önünde bir hedef olmalıdır. Personelin yükselebileceği sistem harekete geçirilmeli kurum dışından
zaruret olmadıkça nakiller önlenmelidir. Bu durum öteden beri
başkanlıkta çalışan personelin motivasyonunu olumsuz etkilemektedir.
2-Kuruma mensubiyet şuuru aşılanmalıdır
3-Hizmet içi eğitim kursları personelin eğitim ve bilgi seviyesini
artırmayı amaçlamalıdır. Her yıl aynı kursların düzenlenmesi ve
aynı personelin kursa alınması personel arasında huzursuzluk
sebebi olmaktadır. Hizmet içi eğitim kursları personeli daha iyi
imkan ve çalışma şartlarına hazırlamak gayesini de gütmelidir.
Esasen 657 sayılı DMK’ da bu durum açıktır. Kursta üstün başarı gösteren personel ödüllendirilmen, nakillerde mutlaka dikkate
alınmalıdır.
4-Sendikamız, Başkanlıkla her alanda diyaloga önem veren bir
sendikadır. Sendika-Kurum diyalogunun geliştirilmesine yönelik
faaliyetler yapmamız teşvik görmeli, sendikaların yaptığı toplantılara başkanlığımız yetkilileri katılmalıdır
5-4688 sayılı kanunun 23.maddesi ve başbakanlık genelgeleri
gereğince Başkanlıkta sendika
işyeri temsilci odası tahsis edilmelidir.
6-Din görevlileri hizmet sunarken yeterince korunmadığı zehabındadır. Görevlilerin üzerindeki
muhtar, dernekçi, siyasetçi ve
hatırlı seçmen baskısını ortadan
kaldırıcı tedbirler alınmalıdır.
7-Din görevlisinin verimliliğini ve
bilgi seviyesini artırmaya yönelik
çalışma yapılmalıdır. Diyanet çalışanlarının bilgi ve birikim seviyeleri belirlenmeli ve çağın gerektirdiği eğitim verilmelidir.
8-Disiplin soruşturmaları sonucunda, disiplin cezasının yanı sıra
idari bir tasarruf olarak görevlinin yeri değiştirilmekte, bu durum
iki defa aynı suçtan cezalandırıldığı sonucunu doğurmaktadır.
Disiplin cezası verilen görevli zorunluluk olmadığı müddetçe yeri
değiştirilmemeli.
9-Bütün memur kadroları Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
kadrolarına dönüştürülmesi personelin rahatlamasına imkan
sağlayacaktır.
10-Köylerde uzun süre görev yapan ve okul çağında çocukları
olduğu için ilçeye veya şehre gelmek isteyen din görevlilerinin
bu mazeretleri dikkate alınmalıdır.
11-Yardımcı hizmetler Sınıfında ki Başkanlık çalışanlarının 100
YTL’ lik artıştan yararlanamamaları bu personelin huzursuzluğuna sebep olmuştur. Başkanlık çalışanlarının tamamı bu durumun
düzeltilmesini talep etmektedir.
12-Nakil ve tayinlerde kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu

aile fertlerinin sağlık ve öğrenim durumları dikkate alınarak gerekli öncelik sağlanmalıdır.
13-Din görevlilerinin haftalık izin kullanma konundaki sıkıntılar
giderilmelidir.
14-657 sayılı DMK’ nm 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak
atanan personelin eş ve sağlık
durumları göz önünde bulundurularak problemleri çözülmelidir.
15-Hac ve Umre görevlendirmelerinde, diyanet çalışanlarının tamamının Hacca sınavsız gidebilecekleri bir sistem geliştirilmeli,
personel arasındaki huzursuzluk giderilmelidir. Özellikle Umre
görevlendirmelerinde somut başarısı olan (cami yaptırmak,
çocuk okutmak, sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak vb.)
personel Umreye gönderilmelidir.
16-Müftülük çalışanlarının ve Din görevlisinin umreci kaydettirmek ve toplamak şeklindeki faaliyetlerindeki tutum ve davranış
Başkanlığımızın toplum içindeki imajını zedelemektedir. Ve din
görevlileri arasında birbirine karşı olumsuz tavır almaya sebebiyet vermektedir.
17-Din görevlilerinin eşleri ile birlikte Hacca gitmeleri için gösterilen kolaylıktan dolayı teşekkür ederiz. Uygulamanın devam
ettirilmesi gerekmektedir.
18-Her kafilede bir bayan din görevlisi uygulaması başlatılmalıdır.
19-Müftü, Vaiz, Müdür ve Murakıpların Kafile Başkanı olarak
gönderilmek üzere Hac sınavına
alınmaları kurum içi hiyerarşiyi
bozmaktadır. Sınav yerine geçmişteki uygulama devam ettirilmelidir.
20-Genel idari hizmetler personelinin hac sınavına alınması uygulamasından vaz geçilerek geçmiş
yıllarda olduğu gibi kıdem ve sıra
sistemine göre görevlendirmeler
yapılmalıdır.
21-Yolluk ve tedavi giderlerinin
zamanında ödenmemesi personeli sıkıntıya sokmaktadır
22-Afet ve yardıma maruz kalan personele Hac fonundan yardım yapılmalıdır.
23-Türkiye Diyanet Vakfı lojmanlarında ikamet eden Diyanet çalışanları 2008 yılı kira artışının yüksekliğinden yakınmaktadırlar.
Kira artışı kamu lojmanları kira artış oranı baz alınarak yapılmalıdır.
24-Sendikal izinlerin kullanılması yönündeki sıkıntılar giderilmelidir.
25-Türkiye Diyanet Vakfının vermekte olduğu öğrenci bursları
artırılmalıdır.
26-Din görevlilerinin lojman problemleri giderilmelidir. Lojmansız Cami yapımına müsaade edilmemelidir. Her ilde Diyanet Evi
yapılmalı ve sosyal tesislere önem verilmelidir.
27- TDV 29 Mayıs Hastanelerinde Diyanet İşleri Başkanlığı personelinden katkı payı alınmamalıdır.
21 Şubat 2008

Gücünü üyesinden alan ilkeli, kararlı ve sorumlu Sendika

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN’DEN BASIN AÇIKLAMALARI
Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak Ülkemizin gündeminde olan konularla ilgili basın açıklamaları ve bildirileri yayınlayarak
Diyanet ve Vakıf camiasının sesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.

40 yıldır devam eden Başörtüsü problemi
ile ilgili basın açıklaması;

Ü

niversitelerimizde yaşanan başörtüsü sorunu kırk yıla yakın bir
süredir günlük hayatımızı meşgul etmektedir. Bu süre içerisinde,
mesele tartışmalarla genişlemiş ve derinleşmiş, toplumsal bir sorun
hâline dönüştürülmüştür. Kırk yıldan bu yana kanayan bir yara olarak
devam eden bu mesele, iki siyasi partimiz tarafından çözüme kavuşturulmak üzere Anayasada değişiklik yapılarak başörtüsünün üniversitelerde serbest olması TBMM’de kabul edilerek Anayasa değişikliği
gerçekleştirilmiştir.
Başörtüsü yasağının kaldırılmasının altında da başka şeyler aranmamalıdır.
...........
Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak, üniversite öğrencilerimizin eğitim hakkının önünde engel teşkil eden başörtüsü yasağının kaldırılmasına yönelik çaba sarf ederek kaldırılmasını sağlayan siyasi parti yöneticileri
ve milletvekillerini yürekten kutluyor, bu gayretlerinden dolayı tebrik
ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 13.02.2008

VAKIFLAR KANUNU İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

13 Şubat 2008 Çarşamba günü TBMM Dikmen Kapısı önünde yapılan basın açıklamasından özet bölümler:
ugün burada görüşülecek vakıflar kanunu ile ilgili endişelerimizi
her türlü siyasi mülahazalardan uzak bir anlayışla, Milli ve Manevi
değerler açısından, Türk Milletiyle paylaşmak üzere toplanmış bulunuyoruz.
TBMM de görüşülecek Vakıflar kanununun pek çok maddesi Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin kuruluş sözleşmesinin esası olan Lozan Antlaşmasını zedeleyecek ve hükümranlığımızı kaybettirecek hükümler
içermektedir. Bu kanunun Misyonerliğe yabancılaşmaya ve başkalaştırmaya fırsat vereceği endişesini taşımaktayız.
Her ülkenin geleceği ve güvenliği ile ilgili kararlar ve tedbirler alması
en tabii hakkıdır. Bizzat Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün isteği üzerine; vakıfların mal ve mülk edinme esasları 1936
yılında kanunlaştırılmış ve 1974 yılında da Yargıtay kararıyla Vakıfnameler onaylanmıştır.
Avrupa ülkelerinde vakıfların mal-mülk edinme tasarrufları tümüyle hükümetlerin denetimlerine tabi olmasına rağmen ülkemize dayatılan ve
bu kanunla Gayri Müslim azınlık vakıflarının denetim dışında tutulması
egemenliğimizi tehdit ve haysiyetimizi zedeleyecek konuma taşıyacaktır.
Gayri Müslim azınlık cemaatlerinin ibadethanelerinin tamir, bakım ve
onarımıyla başlayan sıradan istek ve talepleri bu kanunla misyonerlik
faaliyetlerine serbesti sağlayan bir zemin oluşturmaktadır.
Batı Trakya’daki soydaşlarımızın bırakın camilerinin tamiratına dair isteklerini, evlerini bile tamir etmelerine izin verilmemektedir. ABD vatandaşı yunan uyruklu papazların ülkemizdeki
Kiliselerde görev yapmalarına imkân tanınırken, Batı Trakya’da ki soydaşlarımızın seçmiş olduğu Müftüler tanınmamaktadır.
Yunan ve Rum lobisinin kışkırtıcı faaliyetleri artarak sürerken, İstanbul’u
başkent olarak her zeminde dillendiren Yunanistan’a, bu talebini gerçekleştirmesi için adeta davetiye çıkarılmaktadır.
Yürürlükte olan yasada; vakıfların uluslararası işbirliği ve faaliyette bulunması ve yurtdışında şube açması dışişleri bakanlığının uygun görüşü ile içişleri bakanlığının iznine tabi iken, bu kanunla söz konusu
bakanlık şartları kaldırıldığı gibi, bildirim şartı dahi getirilmemiştir.
Böylece;
Gayri Müslim azınlık vakıflarının yurtdışı ilişkilerini devlet kurumlarının

B

takip etme yetkisi elinden alınacak ve uluslar arası ilişkilerde ciddi sorunlara sebebiyet verecektir.
Bu sebeple “Öz yurdunda garip, Öz vatanında parya” durumuna düşülecektir.
AİHM, azınlıklar lehine karar verirken Yunanistan’ın, Batı Trakya’da
ki soydaşlarımıza, Sırpların Bosna’da Müslümanlara yaptığı zulümler
karşısındaki sessizliği manidardır. Amerika’nın da “merdi kıptinin şecaat arzederken sirkatini söylemesi” gibi azınlık hakları ile ilgili dayatmalarda bulunurken, IRAK’ta milyonlarca insanın ölmesine ve sakat
kalmasına seyirci kalınması hür dünyanın onursuzluğunun belgesidir.
Yıllardır Türk Milleti Ayasofya’nın Cami olarak açılmasını arzularken,
Rum ve Yunan lobisi Ayasofya’nın kiliseye çevrilmesi için imza toplayarak dilekçelerini AB’ye göndermektedir.
AB’de birleşmiş milletlerin “Dini eserlerin korunması ve saygı gösterilmesi” kararına istinaden Ayasofya’nın kiliseye dönüştürülmesinin
hazırlıklarını mı yapmaktadır?
Vakıf yöneticilerinin Türk vatandaşı olma şartının kaldırılması Fener
Rum Patriğine ekümeniklik hakkının tanınması yönünde atılmış bir
adım olacaktır.
Hülasa edecek olursak vakıflar kanunuyla; Türk Devleti Gayri Müslim
azınlıkların mülklerine el koyduğunu ve gasp ettiğini kabullenmiş olacaktır. Bu duruma aklı başında irfan, izan ve vicdan sahibi hiçbir Türk
vatandaşı rıza gösteremez ve bu durumu kabullenemez.
Bu itibarla; Sayın Başbakanı ve Hükümeti vakıflar kanununu geri çekerek, ülkemiz gerçeklerine ve tarihimize uygun olarak hazırlanmasına
davet ediyoruz.
Sayın milletvekillerimiz sizlere sesleniyoruz;
Sizleri tarihimize kültürümüze ve medeniyetimize sahip çıkmaya ve bu
yasanın çıkmasına engel olmaya davet ediyoruz. Eğer bu yasa çıkarsa
vebalini sadece hazırlayan ve destek veren sizler değil, çocuklarımız ve
torunlarımız çekecektir.
İnsanlığın kurtarıcısı, Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’in müjdesine ve övgüsüne mazhar olan İstanbul’un Konstantiniyye olmasına
fırsat verme!
B’u duygu ve düşüncelerle izaha çalıştığımız tesbit ve endişelerimizi
Yüce Milletimizin bilgi ve takdirlerine saygı ve sevgiyle sunarız. !

ORDUMUZUN MUZAFFERİYETİ ve ŞEHİTLERİMİZİN
RUHU İÇİN HATİM-İ ŞERİFLER OKUTULDU ve ŞEHİTLERİMİZ DUALARLA ANILDI.
26 Şubat 2008
Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzuru için yapılan sınır ötesi harekâta manevi destek vermek üzere 81 ilde sendikamız ve
Türkiye Kamu Sen’e bağlı sendikaların katılımı ile hatim yapılmış ve
merkezi camilerde dua edilerek etkinlikler düzenlenmiştir.
Ankara Kocatepe camiinde düzenlenen hatim merasimi sonunda cami
çıkışında Genel Başkan Hazım Zeki SERGİ basın mensuplarının sorusu üzerine” Türkiye kamu sen ve Türk Diyanet Vakıf Sen mensupları
olarak ordumuzun muzaffer olması için gece gündüz dua ediyoruz. 81
ilimizde binlerce hatimler indirerek çok çetin kış şartlarında vatan müdafaası yapan ordumuzun manen yanında olmak istedik. Memleketimizin kıymetini biliyoruz. Bu zor durumda insanlarımızın kucaklaşması,
zenginliklerimizin, acılarımızın
paylaşılması gerekir. Türk Milleti, bugün camilerimizde olduğu
gibi ülkemizin her yerinde birlik
ve beraberliğimizi şer güçlere
göstermektedir. Türk Diyanet
Vakıf-Sen ve Türkiye Kamu-Sen
olarak ülkemiz için her hayırlı
işte öncülük yapacağız.” Dedi.

Milli ve manevi değerlere bağlı, gücünü üyesinden alan duyarlı ve etkili sendika

