Çalışan, Üreten ve Yol Gösteren Sendika
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU
NİSAN 2008

GÜNDEM

Genel Müdür Yardımcısı Aydın SEÇKİN Başkanlığında, Sendikamız Genel Merkez Yöneticisi ve Başkan Vekili Rüstem KURMAÇ ile
Sendika temsilcilerinin katıldığı Kurum İdari Kurul toplantısı Nisan
2008 de gerçekleştirildi.
...
3- KURUM ÇALIŞMA ŞARTLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
a) İşyeri Çalışma Şartları
1- Genel müdürlük ve bazı Bölge Müdürlükleri personelinin faydalandığı yemek hizmetinden diğer Bölge Müdürlükleri personelinin de
yararlandırılması.
2- Bölge Müdürlüklerinde çalışan personelin de servis hizmetinden yararlandırılması.
3- Kurum çalışanlarının üçüncü şahıslarla görevleri gereği olan davalarında Çalışanların kurum avukatlarınca savunmalarının üstlenmesi.
b)-Sağlık İşlemleri
1- Kurum Tabipliğinde çocuk muayene ünitesinin kurulması sağlanarak, çocuk doktoru kadrosunun alınması veya Vakıf Gureba
Hastanesi personelinden bir uzman doktorun görevlendirilmesi.
c)-Amir Memur İlişkileri
1- Genel Müdürlük Yöneticilerine, Müfettişlere, Bölge ve İşletme
Müdürleri ile İdarecilerine ve Merkez ve taşra personeline insan hakları, İLO sözleşmeleri, 4688 sayılı Kanun ve çalışma hayatı ile ilgili
bilgilendirme semineri düzenlenmesi.
2- Personel ile amirler arasındaki diyalogun geliştirilmesi için sosyal
amaçlı toplantılar ve kır gezileri düzenlenmesi, sosyal amaçlı bu tür
gezi ve toplantıların taşra teşkilatlarında da düzenlenmesinin sağlanması.
d)- Sosyal Hak ve Güvenceler

1- Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarından Vakıflar Bankasında
yaptırmış oldukları havalelerden bankaca ücret talep edilmemesi,
2-Banka promosyon ödemesine ilişkin diğer konuların görüşülmesi,
4- KANUNLARIN KAMU GÖREVLİLERİNE EŞİT UYGULANMASI
1- Kanunun geçiş döneminde personelin özlük haklarına ait konularla ilgili olarak uygulama esnasında çıkabilecek problemlerin
çözümünde Türk Diyanet Vakıf-Sen’in görüşünün alınması.
2- Yeni kanuna istinaden personelin özlük ve sosyal ve mesleki
hakları ile ilgili çıkarılacak olan yönetmeliklerde Türk Diyanet VakıfSen’in görüşünün alınması.
3- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının açılması,
4- Yönetmelikler ile ilgili görüşler,
Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeline Fazla Çalışma Karşılığı
Ödenecek Ücrete Dair Usul ve Esaslar
Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Uzman Yardımcılığı Giriş ve Vakıf
Uzmanlığı Yeterlik Sınavları İle Atanma, Yetiştirilme, Görev,
Yetki ve
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Vakıf Uzmanlığı Yeterlik Sınavı
Hakkında Yönerge
Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeline Performans Ücreti Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar
5- KURUM SENDİKA İLİŞKİLERİ
4688 Sayılı Kanun Hükümleri uyarınca sendikal faaliyetlere
imkân sağlanması ve Kanunun 23. maddesi uyarınca sendika iş
yeri temsilciliği için işyerinde büro tahsis edilmesi,

AĞUSTOS 2008

MEMUR TOPLU GÖRÜŞMELERİ MERAKLA BEKLİYOR
2009 yılına yönelik Toplu Görüşmeler 15-30 Ağustos 2008 tarihinde başlayacak. Hükümetle yapılacak görüşmeler
Yetkili Konfederasyon Türkiye Kamu-Sen’in başkanlığında 15 gün sürecektir.
4688 sayılı kanun uyarınca yapılacak toplu görüşmeler; 28. maddesinde: “Toplu görüşme; kamu görevlileri için
uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, fazla çalışma ücretleri, harcırah, ikramiye, lojman tazminatı, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, tedavi yardımı ve cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek
yardımları ile bu mahiyette etkinlik ve verimlilik artırıcı diğer yardımları kapsar.”
Toplu Görüşme Yetkisi: 30. madde de:”Her hizmet kolunda en çok üyeye sahip sendika ile bunların bağlı oldukları
konfederasyonlar toplu görüşme yapmaya yetkilidir. En çok üyeye sahip konfederasyon temsilcisi Toplu Görüşme Heyetinin başkanıdır.”
Uyuşmazlık halinde: 35. madde çerçevesinde: “Toplu görüşmenin tamamlanması için öngörülen süre içerisinde
taraflar anlaşamazlar ise uzlaştırma kurulunu toplantıya çağırabilir.”
Hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.
Sendikamız her zaman olduğu gibi bu yılda bağlı bulunduğu yetkili konfederasyon Türkiye Kamu-Sen ile birlikte masada Diyanet ve Vakıf çalışanlarının hakları ve mağduriyetleri konusunda hükümet ile görüşmelerde bulunacak.
Sendikamızın etkili ve hak arayan duruşu her zaman devam edecektir. Bu vesileyle Genel Merkez Yönetim Kurulumuzdan Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Rüstem KURMAÇ Teknik Komisyon üyesi olarak her zaman görüşmelerde olacaktır.

SENDİKAMIZIN HİZMETLERİ ARTARAK SÜRMEKTEDİR...
2003 yılından bu yana üyelerimize Ferdi Kaza Sigorta kapsamında yardım hizmeti sunulmaktadır.
Nisan 2008 tarihinden itibaren üyelerimizin ferdi kaza sigorta yardımı 10.000 YTL’ye çıkarılmıştır.
Bugüne kadar 20 arkadaşımıza 5.000 YTL. 1 arkadaşımıza da 10.000 YTL. karşılıksız olarak yardımda bulunduk. Kederli günlerinde
yanlarında olarak biraz olsun acılarını hafiflettik.

RAMAZAN AYI MÜBAREK OLSUN
1 Eylül 2008 tarihinde mübarek Ramazan ayı başlıyor. Dini duyguların en yoğun şekilde yaşandığı Ramazan ayında Din Görevlileri de yoğun din hizmeti sunacaklardır. Din görevlisi arkadaşlarımıza başarılı ve hayırlı hizmetler sunmalarını diliyoruz. Bu sebeple
Üyelerimizin, Diyanet ve Vakıf Camiasının, Milletimizin ve İslam Âleminin Ramazan Ayını, şimdiden kutluyor. Hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyoruz.

KURULUŞUMUZUN 7. YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN
25 Temmuz 2001 tarihinde kurulan sendikamız kuruluşundan bu güne kadar Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarına hizmeti gaye edinerek ilkeli, sorumlu ve kararlı bir şekilde üyelerinden aldığı güçle hizmet vermeye devam
etmektedir.
Sendikamıza hayat, hak mücadelemize güç veren yöneticilerimiz; Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine, İl, İlçe ve İşyeri
Temsilcilerine ve vefakâr üyelerimize teşekkür ederiz.
Emekli olan üyelerimize de sağlıklı huzurlu ömürler dileriz.
Bu mücadelede kaybettiğimiz başta Kurucu Genel Başkanımız Merhum Tevfik YÜKSEL, Mersin Şube Başkanımız Merhum Ali
ÖZER , Kurucu Üyemiz Merhum Dr.Server Timur ALTAN ve isimlerini yazamadığımız üyelerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz.
Ruhları şad olsun.

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN’İN HİZMET KOLUNA AİT TALEPLERİ
Anayasamızın 136. Maddesinde: “Genel İdare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda,
bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.” amir hükmü yer almaktadır.
3 Mart 1924 tarihinde 429 sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlı bir teşkilat olarak kurulan Diyanet İşleri Başkanlığına,
”İslam dininin itikat, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek” görevi 22/06/1965 Tarih ve 633 Sayılı Kanunla verilmiştir. Ancak, Anayasa Mahkemesi’nin 1979 yılında
633 sayılı Kanunun bazı maddelerini iptal etmesinden sonra bugüne kadar yeni bir kanun çıkarılmamıştır.
Bu nedenle;
1-TEŞKİLAT YASASI ÇIKARILMALIDIR
2- DENGE TAZMİNATI DEVAM ETMELİ ve DİĞER KURUMLARDAKİ TAZMİNAT ORANLARI SEVİYESİNE GETİRİLMELİDİR.
3- DİN HİZMETLERİ SINIFINDA EK GÖSTERGE UYGULAMASI 8. DERECEDEN BAŞLAMALI, 1. DERECENİN EK GÖSTERGESİ 3000’E YÜKSELTİLMELİ, DİN HİZMETLERİ TAZMİNAT ORANLARI ARTIRILMALIDIR
4- DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONELİNE BAŞBAKANLIK FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ TAM OLARAK ÖDENMELİDİR
5- KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFINA ALINMALIDIR.

e-mail: tdvs@turkdiyanetvakifsen.ogr.tr www.turkdiyanetvakifsen.org.tr
Dr. Mediha Eldem
em Sokak No:85 Kocatepe / ANKARA Tel: (0312) 424
4 22 55 (pbx) • Fax: (0312) 424
4 22 59
Teknik Hazırlık ve Baskı: Başak Matbaacılık - 384 27 61

ww w. t u r kdi ya n e t va ki fse n . o r g . t r

Gücünü üyesinden alan ilkeli, kararlı ve sorumlu Sendika
6- KADROSUZ CAMİLERE ve KURAN KURSLARINA KADRO VERİLMELİ ve 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE İSTİNADEN SÖZLEŞMELİ OLARAK ATANAN İMAM-HATİP ve KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ 4/B Lİ İSTİHDAMA SON VERİLMELİ ve KADROLU OLARAK
ATANMALIDIR.
a- 4/B li sözleşmeli personelin maaş ve ek dersleri ile ilgili problemleri çözüme kavuşturulmalıdır.
b- 4/B li sözleşmeli personele çocuk ve aile yardımı verilmelidir.
c- 4/B li sözleşmeli personele nakil ve becayiş hakkı verilmelidir.
d- 4/B li istihdama son verilmeli ve 4/B liler kadroya alınmalıdır.
7- DİN GÖREVLİLERİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARI DÜZENLENMELİDİR
8- DİN GÖREVLİLERİNİN HUKUKİ STATÜ SORUNU GİDERİLMELİDİR
9- RESMİ TATİLDE GÖREV YAPAN DİN GÖREVLİLERİNE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMELİDİR
10- VEKÂLETTE GEÇEN SÜRELER TERFİ VE İNTİBAK İŞLEMLERİNDE DEĞERLENDİRİLMELİDİR
11- KÖYLERDE GÖREV YAPAN DİN GÖREVLİLERİNE MAHRUMİYET TAZMİNATI VERİLMELİDİR.
12- KURUMLARARASI NAKİL ENGELLENMEMELİ.
13- TEDAVİ GİDERLERİ VE PERSONEL HARCIRAHLARI ZAMANINDA ÖDENMELİDİR
14- DİN GÖREVLİLERİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİNE GİRMELİDİR.
15- MÜDÜRLÜK İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI AÇILMALIDIR.
16- VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE KİRA GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMALIDIR
17- MÜFTÜLÜKLERDE GÖREV YAPAN MURAKIPLARIN STATÜSÜ YENİDEN BELİRLENMELİDİR
18- ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME KURULLARINA SENDİKA TEMSİLCİSİNİN KATILMASI SAĞLANMALIDIR.
Türk Diyanet Vakıf-Sen
Genel Merkez Yönetim Kurulu

YARDIMCI HİZMETLİLERİN FERYADINI DUYUN...
Yıllardır mağdur olan YHS, THS, SHS ve EÖS sınıfındaki Diyanette sayısı çok az olan arkadaşımızın hala problemleri çözümlenmedi.
Bugüne kadar çeşitli girişimlerle mağdur olan arkadaşlarımızın sıkıntılarını her düzeyde yetkililerle paylaştık. Ve şimdi de yine
bu problemi çözme makamında olan yetkililerimize bu feryadımızı
duymalarına yönelik resmi yazımızı yazdık. İnşallah bu defa insafa
gelirler ve 1900 kişi olan bir avuç arkadaşımızın sıkıntısı giderilir.
Bu amaçla 100 YTL alamayanlar için Başbakanlığa, Diyanetten
sorumlu Devlet Bakanlığına, Maliye Bakanlığına ve Diyanet İşleri
Başkanlığına yazı yazdık.
Sayı
Konu

:TDVSGM09/2008-2057
17.07.2008
: Tazminattan Yararlanamayan Personel
(Yrd. Hizmetli, Teknik, Sağlık ve Eğitim Sınıfı)

Başbakanlığa
31.03.2006 tarih ve 26125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
“DEĞİŞİK ADLAR ALTINDA İLAVE ÖDEMESİ BULUNMAYAN MEMURLARA VE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASI
İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA” 5473 sayılı Kanun TBMM’de
kabul edilerek Nisan 2006 ayından itibaren yürürlüğe girmesi ile
Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan personel için tazminat oranları
%25 artırılarak 100 YTL iyileştirme yapılmıştı.
Ancak, sözkonusu Kanundan Din Hizmeti ve Genel İdari Hizmetler sınıfında görev yapan personel faydalanırken, Diyanet İşleri

Türk Diyanet Vakıf-Sen

Başkanlığı çalışanlarından 1800 (yardımcı hizmetler, eğitim merkezi öğretmeni, sağlık hizmetleri, tekniker, teknisyen ve teknisyen
yardımcısı) personelin yararlanamaması hizmet barışını bozmuş,
mağdur olan arkadaşların ruh halini ve aile hayatlarını olumsuz
yönde etkilemiştir.
Bu çalışanlarımızın durumlarını içeren yazı, mektup ve dilekçeler daha önce Başbakanlığa, Devlet Bakanlığına, Maliye Bakanlığına
ve Diyanet İşleri Başkanlığına Sendikamızca ve mağdur olan çalışan arkadaşlarımızca gönderilmişti.
15 Ağustos 2008 ayında memurlarla ilgili yeni düzenleme ve ek
zam yapılacağı Devlet Bakanı Sayın Murat BAŞESGİOĞLU tarafından kamuoyuna açıklanmıştır.
Yapılacak bu çalışmalarda; daha önce yapılan iyileştirmeden
100 YTL yararlandırılmayan en dar ve zor ekonomik şartlar altında
çalışan başta yardımcı hizmetliler olmak üzere mahrum ve mağdur
olan 1800 Diyanet çalışanının ızdırabını duyacağınızı ve dikkate alacağınızı ümit ve talep ediyor,
Bilgi ve gereğini saygılarımızla arzederiz.
Nuri ÜNAL
Genel Mali Sekreter

Hazım Zeki SERGİ
Genel Başkan

DAĞITIM :
Başbakanlığa
Devlet Bakanlığına (Sn.Murat BAŞESGİOĞLU)
Devlet Bakanlığına (Sn.Mustafa Said YAZICIOĞLU)
Maliye Bakanlığına
Diyanet İşleri Başkanlığına

Milli ve manevi değerlere bağlı, duyarlı ve etkili sendika
YÖNETİCİLERİN DİKKATİNE
GÖREVLİ NE ZAMAN İLGİ VE İTİBAR GÖRECEK
İnsanların acısını ve mutluluğunu paylaşan, Hayri hizmetlerde
rehberlik yapan, gelecek nesillere dinini, diyanetini Allah-Peygamber,
vatan-millet-Devlet sevgisini, ana-babaya, büyüğe-küçüğe saygı ve
sevgiyi haram ve helali öğreten cemaatin ve komşuların dert ve sıkıntılarının giderilmesinde gayretli hizmet veren gönül adamı olarak
Din görevlisi önemli ve anlamlı bir hizmet sunmaktadır. Bu memleketin
huzur ve asayişinde Diyanetin ve Din Görevlisinin payı inkâr edilemez.
Yapılan görevi ve Din görevlisini kimse küçümseyemez ve hafife alamaz.
Başkanlık 2007 nolu Genelgenin madde 4/2 fıkrasında;
MADDE 4(2) Yönetici konumunda olanlar ise;
a) Maiyetlerinde görev yapan memurlarına daima hakkaniyet, adalet,
eşitlik, şefkat, merhamet ve sevgi ilkeleri çerçevesinde davranacaklar;
onlara karşı kırıcı, kaba, sert, ayırımcı, tahkir ve tezyif edici hareketlerde bulunmaktan kesinlikle kaçınacaklardır.
b) Personeli takdir ve taltif ederek, motivasyonlarının ve hizmet performanslarının yükselmesine çalışacaklardır.
c) Verilen görevleri kasten ihmal eden, savsaklayan, emir ve talimatların gereğini bilerek yerine getirmeyen, disiplinsiz davranışlar sergileyen, devlet memurluğu ve din görevliliği vakarına uygun davranmayan,
çalışma ortamının huzur ve ahengini bozan personele karşı, mevzuat
çerçevesinde gerekli tedbirleri alacaklar ve gerektiğinde cezaî müeyyideleri uygulamaktan çekinmeyeceklerdir.
ç) Hiçbir personelin çalışma saatleri içinde resmî işler dışında başka
işlerle meşgul olmasına müsaade etmeyecekler, yürütülen hizmet ve
faaliyetlere bütün personelin katılımını sağlayacaklar, istişare ve ekip
çalışması ruhunu hâkim kılacaklardır.
d) Görevlerini daha etkili ve verimli olarak yerine getirmesini sağlamak ve üst görevlere hazırlamak amacıyla, maiyetindeki personeli dinî,
meslekî ve idarî konularda eğitecekler, onların daha iyi yetişmesi, kendilerini yenilemeleri ve geliştirmeleri için teşvik edecekler, memurlarına
rehber, eğitici, öğretici ve yönlendirici konumda olacaklardır.
e) Personelin talep, dilek ve sorunlarıyla yakinen ilgilenecekler, mahallinde çözümlenmesi gereken sorunları bizzat çözecekler, mevzuat
çerçevesinde hizmetin gereklerine uygun dilek ve taleplerini yerine
getirecekler, böylece onları gereksiz yere başka yollara ve mercilere

başvurmak zorunda bırakmayacaklardır.
f) Personel arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi
için gayret gösterecekler; kaza, hastalık, ölüm gibi kötü; doğum, sünnet, nikâh, düğün gibi iyi günlerde meslekî dayanışma ve yardımlaşmanın sağlanmasına özen göstereceklerdir.
g) Her türlü yazışma, iş ve işlemleri yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütecekler, değişen mevzuatı titizlikle takip ederek ilgili personeli
bu konuda bilgilendirecekler, eksik veya mevzuata uygun olmayan teklifleri Başkanlığımıza göndermeyeceklerdir.
ğ) Yürütülmesi gereken hizmet ve faaliyetlerin zamanında, aksatılmadan ve ilgili mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması, iş akışı, hizmet
verimi, çalışma düzeni, huzuru ve disiplininin sağlanması için gerekli
her türlü tedbiri alacaklar, varsa sorunları astları ve üstleriyle işbirliği
içinde çözmeye çalışacaklardır.
Hükümleri bulunmasına rağmen; Din Görevlisi ve Diyanet çalışanı
ilgi görmediği gibi hizmet sunarken karşılaştığı sıkıntılar karşısında da
korunmadığı kanaati taşımaktadır.
Genelde İlişkiler ve iletişim resmi ve katı kurallar çerçevesinde
işliyor, samimi bazı örnekler dışında iletişim kopuk. Sağlıksız ilişkiler
sebebiyle samimiyet ve güven ortamı maalesef yok. Yönetici ve idareci her zaman haklı, görevli kusurlu ve hatalıdır.
Din hizmetindeki izlenen politikalar sonucu başarısızlığın cevabı
hazır; yetersiz Din görevlileri ile ancak bu kadar hizmet verilebilir. Görevlisini dinlemeyen ve meşru talepleri karşılıksız kalan bir görevli nasıl
başarılı bir hizmet verebilir.
Din görevlisi sahipsizlik ve ilgisizlikten olumsuz etkilenmekte, gayreti, verimi ve heyacanını kaybetmektedir. Din görevlisine Diyanet üst
düzey yöneticileri ve Müftüler sahip çıkmalıdır. Siyasetçiye, hatırlı seçmene, eşrafa, dernek başkanına kurban edilmemelidir. Diyanet İşleri
Başkanlığı etkin bir kurum olmak istiyorsa önce görevlisine gereken
önemi ve değeri vermelidir. Eğer personele gerekli ilgi duyulmazsa,
Din görevlisine ve kurumu Diyanet İşleri Başkanlığına da kimse ilgi
duymaz. Bu sebepten personeli ihtimamlı olan kurumlar ihtişamlı olmuşlardır.
Din görevlisi idarecisinden; Sosyal ilişkilerde SEVGİ, Problem ve
sıkıntılarında ŞEFKAT ve İLGİ, Görevleri ile ilgili konularda BABACAN
REHBERLİK, Görevlendirmelerde ADALET beklemektedir.

KÖYLERDE GÖREV YAPAN GÖREVLİLER MEZARDA MI HATIRLANACAK?
Köylerde görev yapan görevlilerimiz bazı bölgelerde oturacak lojmanı bile olmayan ortamlarda mahrumiyet içinde özveri ile görevlerini sürdürmektedirler. Köylerde uzun süre görev yapan görevlilerin çocuklarının büyümesi ile tahsil, kendisi ve ailesinin sağlık problemleri sebebiyle
sürekli tedavilerinden dolayı büyük sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bu sıkıntıları sebebiyle bazı görevli arkadaşlarımızın hem köyde evi var, hem de ilçe
ve şehir merkezlerinde 2. bir ev tutmak zorunda kalmaktadırlar.
Bu sebeple köylerde görev yapan görevlilerin sıkıntıları ve gelecekleri hep birilerinin himmet ve insafına mı bırakılacak? Bu görevlilerin talepleri emekli olunca veya mezarda mı gerçekleşecek?

SAĞLIK MAZERETİ OLAN GÖREVLİLERİN IZDIRABINA KULAK VERİLECEK Mİ?
Kendisi ve çocuğu için şifa arayan görevlinin ızdırabını duyan var mı? Yöneticileri vicdan muhasebesine çağırıyoruz.
Hanımı kanser, çocuğu lösemili, böbrek yetmezliği, epilepsi gibi rahatsızlık sebebiyle kendisi veya ailesi ve çocuklarının sağlık problemi olan
görevlilerin sorunu ve talepleri ölünce mi çözülecek?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞA TEŞEKKÜR
2009 Hac organizasyonunda “Din görevlisi” olarak ilk defa görevlendirilenleri Hac öncesi umreye götürmeleri büyük bir memnuniyetle
karşılanmıştır. Bu sebeble Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerine teşekkür ederiz.

Türk Diyanet Vakıf-Sen

