TÜRK DİYANET VAKIF-SEN

Ahmet GÜMÜŞ
Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Yazı İşleri Müdürü

Değerli Arkadaşlar,

T

ürk Diyanet Vakıf-Sen bu yıl 6. kuruluş yılını kutluyor. Kurulduğu günden beri hatta, Türkiye Kamu-Sen ve Türk Büro-Sen’in kuruluş yılı olan
1992 yılından beri sendikal mücadelenin içerisinde bulunmuştur.

Sendikamız altı yıllık sendikal mücadelesinde yılmadan hiçbir zaman ve hiçbir
şartta ilke ve inandığı değerlerden taviz vermeden üyelerinin ve Diyanet İşleri
Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarının her zaman yanında olacaktır. Bu inanç ve kararlılıkla bütün baskı ve iftiralara göğüs gererek çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Kıymetli Arkadaşlar,

2001 yılından beri sendikal faaliyetlerdeki yayın hayatında birlikteyiz. Siz değerli arkadaşlarımızı ve kıymetli üyelerimizi bilgilendirmek için “Haber Bülteni,
Broşür, Afiş ve El İlanları” ile sizlerin karşısına çıkıyoruz.
Bu yayınlarımızla sizlerle iyi bir iletişim kurmaya, sendikanızın ve bağlı bulunduğumuz Konfederasyonumuzun faaliyetleri hakkında sizlerle köprü vazifesi
görevini yürütmeye çalışıyoruz.
Bugüne kadar ki yayınlarımızda sizlere doğru, net, bilgilendiren ve yol gösteren
bir çizgi takip ettik. Bundan sonraki yayın hayatımızda da aynı ilke doğrultusunda sizlerle birlikte olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşamaya devam
edeceğiz.
Sendikal mücadelede her zaman doğrunun ve zayıfta olsa haklının yanında
olduk. Kesinlikle ilkelerimizden taviz vermedik ve vermeyeceğiz.
2007 yılı başından beri sizlere “broşür” hazırlayarak yapılan faaliyetler hakkında bilgiler sunduk. Bu yılın son haber bülteninde sizlerle birlikte olmak
istedik.
Bu Bültenimizde; Toplu görüşmelerle ilgili haberler, Şube Başkanları ile İstişare
toplantısı, Yeni atanan Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan sorumlu Bakanımız ile
görüşme ve sendikamızın Genel Merkezi, Şube ve İl Temsilciliklerinin yapmış
oldukları faaliyetleri bulacaksınız.
Önümüzdeki günlerde gündeme ciddi anlamda gelmesini beklediğimiz Diyanet
İşleri Başkanlığı Teşkilat Yasası, nihayet sayın Bakanımla görüşmenin ardından
sendikamı intikal ettirildi. Sendikamız teknik heyeti ve yönetim kurulu, sendikamız kanun taslağı üzerinde çalışmalarına başlamış ve siz değerli arkadaşlarımızla
önümüzdeki günlerde sendikamız görüşlerini sizinle paylaşacaktır.
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Sendikal çalışmalarından dolayı bütün Şube, İl ve İlçe Temsilciliklerimizle birlikte bütün yol arkadaşlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunar, çalışmalarında başarılar
dileriz. Saygılarımla…
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Genel Başkan
Türkiye Kamu-Sen Genel Mevzuat Sekreteri

VAKIFLAR KANUNU İLE İLGİLİ
TÜRK DİYANET VAKIF-SEN’İN
GÖRÜŞLERİ

V

akıflar Genel Müdürlüğü: 1826 yılında “Evkafı
Hümayun Nazırlığı” kurulmuştur. Bu özel anılan
ve nazır edilen kişi bugünkü manada bakan
değil iken 1832 yılında ikinci defa kurularak “Evkafı
Humayun Nazırları” Bakanlar Kurulu’na girmişlerdir.
Hilafetin kaldırılması ile birlikte 3 Mart 1924 tarih ve
429 sayılı “Şer’iyye ve Evkaf ve Hasbe-i Umimiyelerini
ilgasına dair kanunun 1.maddesi ile Diyanet İşleri
Reisliği makamı kurulmuş aynı kanunun 2.maddesi
ile “Şer’iyye ve Evkaf Vekaleti” kaldırılmıştır. Böylece
yönetimde meydana gelen boşluk 7.madde ile getirilen “Evkaf umuru” devredilmeyerek şimdilik kaydıyla
Genel Müdürlük kurulmuştur. Şimdilik tabiriyle kurulan Genel Müdürlük devamlılık kazanmış 5 Haziran
1935 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak 2762
sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir.
CEMAAT VAKIFLARI: İslam hukukunda yer alan “kilise,
manastır ve İncil” hakkında vakıf kurulamayacağı
hükmüne uyularak kilise ve manastır fukahasına ait
sadece para vakıfları kurulmuştur. Gayrimüslimler
kilise, hastane, okul vs. yaptırmak, bakım, onarım ve
faaliyetin devamını sağlamk üzere ferman ve irade-i
mahsusa (özel izin) ile faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.
Bu yapıların genellikle Osmanlı tebaasına ait vakıf
arazilerinde kurulmalarına izin verilmiştir.

4 Ekim 2002 tarihli resmi gazete de cemaat vakıfları
ile ilgili yönetmelik yayınlanmış, 4778 sayılı çeşitli
kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 02.01.2003
tarihli kanunun 3.maddesiyle 4771 sayılı kanunla
değişik 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 1.maddesinin
6.fıkrasının değiştirilmesiyle cemaat vakıflarına vakfiyeleri olup olmadığına bakılmaksızın mal edinebilmelerine imkan verilmiştir.
CEMAAT VAKIFLARINI TENKİD:
1-Fermanla kendilerine verilip, daha sonra asli mülkiyetlerine geçen malların cemaat vakıflarına verilmesi
medeni kanunumuza göre mümkün değildir.
2-Özel mülkiyete geçmiş kiliselere tüzel kişilik
kazandırmak ülkemiz aleyhinedir.
3-Anayasada yer alan eşitlik prensibine göre diğer
vatandaşlarımızın da cemaat vakıflarının isteklerinin
aynısını talep etmek hakkı vardır. Azınlıklar dışında
kalan diğer vatandaşlarımızda icareteyn hakkının sahibidir.
4-Aynı yolla mazbutaya alınan 39.000 mazbut vakıf
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Bilal ESER

evladının da aynı yola başvurma hakkı vardır.
ÇIKARILMASI DÜŞÜNÜLEN VAKIFLAR KANUNUNA
YÖNELİK DÜŞÜNCELERİMİZ
1- Tapu kanunu ile yabancı gerçek kişilere getirilen
sınırlamanın hiçbir önemi kalmayacaktır.
2-Vakıf Yöneticilerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
olmak koşulunun kaldırılması Fener Rum Patriğine
Ekümeniklik hakkının tanınması yönünde atılmış bir
adımdır.
3-Cemaat vakıfları ile cemaat mensupları ayrı birer
tüzel kişiliktir.
4-Türkiye de kurulan ve yönetim organlarında görev
alanların çoğunluğunun yabancı olduğu vakıfların
hepsi bir çatıda toplanabilir, güç birliği yapılabilir.
5-Uluslar arası faaliyetleri ile ilgili Dışişleri ve İçişleri
Bakanlıklarının uygun görüş ve izninin kaldırılması
vakıfların takip ve denetimini imkansız hale getirir.
6-Herhangi bir vatandaşın mirascısısız ölümü ve
gaipliğine karar verilmesi halinde evrensel bir hukuk
normu olarak devlete geçer. Devlet son mirasçıdır.
7-Vakıflar Meclisinin oluşumu, Genel Müdür
Yardımcıları ve Hukuk Müşavirinin Genel Müdürün
emrinde olmasının getireceği sakıncalar göz ardı
edilmiştir. Meclis her türlü siyasi isteğe uygun hale
getirilmiştir.
8-Teftiş Kurulu Başkanlığı yerine kurulan Denetim
Daire Başkanlığı ve Vakıf Denetim elemanlarının
sağlıklı yeterli denetim yapmaları mümkün değildir.
İçeriği ileriye bırakılarak, sorulara neden olmaktadır.
9-700-800 YTL. Maaşla çalışan memur, şef,
araştırmacı Bilgisayar İşletmeni, şoför vs. kadrolarda çalışan hiçbir geliri olmayan personel göz ardı
edilmiş. Yine üst tabaka korunmaya ve memnun edilmeye çalışılmıştır. Bu haliyle adaletsiz olmuştur.
10-Tasarıda TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal
Etüdler Vakfı) ve Fener Patrikhanesi avukatı Kezban
Hatemi ile eşi Prof Hüseyin Hatemi’nin görüşleri
resmi internet sitelerinde belirttikleri hususlar dikkate
alınmış, Türkiye Kamu-Sen, Türk Diyanet Vakıf-Sen
ve diğer sivil dernek ve kuruluşlardan gelen görüşler
dikkate alınmamıştır.
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durumunda enşasyon farkının verilmesi.

TOPLU GÖRÜŞMELERDE
ANLAŞMA
SAĞLANAMADI...
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008 yılı memur maaşlarındaki artışları görüşmek üzere 15-30 Ağustos 2007 tarihleri
arasında yapılan Toplu Görüşmelerde Yetkili
Konfederasyon Türkiye Kamu-Sen, hükümetten öncelikli olarak açlık sınırının altında maaş alan memurların
açlık sınırından kurtulması için mücadele verdi.

2- Taban aylığı katsayısının Ocak 2008 tarihinden
geçerli olmak üzere birinci yarı yıl için Net olarak 30
YTL, ikinci yarıyıl için de net 30 YTL daha artacak
şekilde düzenlenmesi,
3- Denge tazminatının Ocak 2008 tarihinden itibaren mevcut miktarının üzerine 20 YTL ve Temmuz
2008’de ise 20 YTL daha zam getirecek şekilde
yeniden düzenlenmesini,
4. Sendika ödeneğinin Toplu Görüşme Primi olarak
yeniden adlandırılması ve mevcut 5
YTL’lik tutarın net 10 YTL’ye çıkarılması.

Yani en düşük memur maaşı 733 YTL’den 868
YTL’ye yükseltilmiş oluyor. Bu da %28’i açlık sınırıBilindiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakışar nın altında maaş alan kamu çalışanlarını açlık sınırında
Genel Müdürlüğü personeli en aza maaş alan memur- maaş almaktan kurtarıyor.
lar arasında yar almakta olduklarından bu kurumda çaHükümetin teklifi:
lışanları yakından ilgilendiren bu görüş genel anlamda
Ancak hükümet işçiye gösterdiği yaklaşımı memurdan
sendikamız tarafından da kabul görmüştür.
esirgeyen, memura şaşı bakar yaklaşımını sürdürerek şu
Toplu Görüşmelere 11 hizmet kolunda yetki alan üç
teklifi memura reva gördü;
konfederasyon (TÜRKİYE KAMU-SEN, MemurSen ve Kesk) katılma hakkı elde etmiştir. Görüşmeler Öneri;
başlamadan Kesk görüşmelere katılmayacağını ilan et- a) 2008 yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemlemiş ve katılmamıştır.
rinde kamu görevlilerinin aylıklarında % 2 + % 2
Yetkili Konfederasyon Türkiye Kamu-Sen ve Memur- oranlarında artış olacak şekilde zam yapılması, gerçekSen görüşmelere katılmışlardır. Türkiye Kamu-Sen, leşen enşasyonun bu oranı aşması durumunda enşassorumluluk bilinciyle görüşmelerin her aşamasında yon farkının verilmesi
memurun haklarını savunmuş ve hükümetle olumlu bir b) Halen kurumsal ek ödeme almayan personele denge
görüşme tablosu çizerek, 2008 yılı memur zamlarıyla tazminatı olarak ödenmekte olan tutara 01.01.2008
ilgili isteklerini dile getirmiştir.
tarihinden itibaren 20 YTL, 01.07.2008 tarihinHükümet, kamuda çalışanların ne kadar maaş ile ge- den itibaren de 20 YTL daha ilave edilmesi,
çinebileceğini kamuda çalışan işçilere verdiği ücretle c) Taban aylığına 10 YTL ilave yapılması,
belirledi. Hükümet Toplu Sözleşme ile işçilere 140
d) Sendika üyesi kamu görevlilerine ödenmekte olan
YTL. Zam verirken, aynı şartlarda yaşayan memurlara
5 YTL ödentinin 10 YTL’ye çıkarılması,
da eşit şekilde yaklaşması beklenirdi.
d) Personel reformu kanun tasarısı taslağının 2008
İşte Türkiye Kamu-Sen”in 2008 yılında memurlar için
yılı içerisinde yasalaştırılması suretiyle eşit işe eşit ücret
hükümetten istediği ancak, hükümetin memura çok
prensibinden hareketle kurumlar arası ücret dengesizgördüğü taleplerimiz.
liğini gidermek amacıyla, 2008 yılı temmuz ayından
Türkiye Kamu-Sen ne talep etti:
geçerli olmak üzere üç yıla yayılacak şekilde kamu
1- Kamu görevlisinin maaşını oluşturan kalemlerin personelinin mali ve sosyal haklarının yeniden düzenOcak 2008”de %2 ve Temmuz 2008”de %2 lenmesi. Hükümet teklifimizi uzun süren müzakerelere
artırılması. Gerçekleşen enşasyonun bu oranı aşması rağmen kabul etmedi. Bütün iyi niyetli çalışmalarımıza
4
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rağmen hükümet, iyileştirici, olumlu adım atmadığı için
“Mutabakatsızlık” zaptı imzalandı.
Uyuşmazlık tutanağının imzalanmasının ardından açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan
Akyıldız, kamu çalışanları olarak hükümetten kamu
işçisine yapılan zam oranında bir artış istediklerinin
altını çizerek masaya iyi niyetli oturduklarını ve sonuna kadar da bu iyi niyetin sağlanması için gayret sarf
ettiklerini söyledi. Akyıldız, “Taleplerimizin karşılanması durumunda memur maaşlarına da kamu işçisine
verilen zam kadar artış sağlanacağı nı anlattık. Ancak
bu konuda ısrarlı taleplerimize ve mutabakat zaptı imzalamak konusundaki iyi niyetli gayretlerimize rağmen
bir netice almak mümkün olmamıştır. Uyuşmazlık zaptı
imzalamak üzere ilgililer çalışırken, yeni Adalet Bakanı
Mehmet Ali Şahin’in siyasi iradenin bize sunduğu teklife bizim Türkiye Kamu-Sen olarak sunduğumuz karşı
teklif arasında aslında çok büyük bir fark olmadığını
yaklaşık 1 katrilyonluk farkın kaldığını görmesi üzerine tekrar masaya dönülmüştür. Çünkü yüzde 2+2
zam, 20+20 YTL 5 YTL toplu görüşme primi kabul
edilmiştir. Farklı olarak taban aylığında bizim 30+30
talebimiz bulunmaktadır. Siyasi irade ise bunun bir
defa 10 YTL olarak gerçekleştirilmesi teklif edilmiştir.
Yani taban aylığında 20+30 luk fark ortadadır. Bu
farkın bu kadar cüzi bir rakam olması nedeniyle tam
uyuşmazlık zaptı imzalanacağı sırada konunun yeniden
değerlendirilme ihtiyacı duyulmuş, iki değerli bakanımız ve kamu çalışanlarını temsil eden heyetimiz yeni
bir pazarlık sürecine girmiştir” dedi.
Bakanların son teklişerinde diğer artışlara ek olarak taban aylığını 15 + 15 YTL artırmayı teklif ettiklerini
dile getiren Akyıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Telifimizin işçilere verilen miktarın altına düşmemesi için
arada kalan miktarın taban aylığına farkın yansıtılması
talebimiz kabul görmemiştir. Burada mutabakat zabtı
imzalanması konusundaki gayretin, samimiyetin karşılıksız kalamayacağı inancını sürdürüyoruz. Zira hukuki
zeminde Uzlaştırma Kurulu kararlarının görüşülmesi
aşamasında konuyu bir kez daha masada değerlendirme şansı bulunduğuna inanıyoruz.’’ Akyıldız, ‘’Kurul
kararlarının görüşülmesi aşamasında kamu çalışanlarının
oldukça masum, mantıklı ve minimum seviyede talebi
haline dönüşen bu rakamların gerçekleştirilebileceğini
umut ediyoruz’’ dedi.
Akyıldız, ayrıca çok önemli konularda da mutabakat

sağlandığını açıkladı.
Grevli ve toplu sözleşmeli sendika hakkı için Anayasa değişikliği yapılması, geçmişte mutabakata varılan
konuların hayata geçirilmesinin sağlanması, kamu çalışanları sendikacılığının geliştirilmesi konusunda Devlet
Personel Başkanlığı bünyesinde çalışma yapılması, hizmet kollarına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi konularındaki uzlaşmaları titizlikle takip edeceklerini bildirdi.
Bu süreçte mutabık kalınan konulardan birisi de Uzlaştırma Kurulu Kararlarına işlerlik Kazandırmak.Bunun
için 4688 Sayılı Kanunda değişiklik yapılmalıdır. Gerek TBMM’de grubu bulunan siyasi parti temsilcileri
gerekse hükümet yetkilileri Anayasa değişikliğini beklemeden kanun değişikliğinin yapılabileceğini,Teklifin
TBMM’nin gündemine geldiğinde destekleyeceklerini
Türkiye Kamu-Sen’in görüşmeleri ve Şube Başkanları
Toplantısında yaptıkları konuşmalarda belirtmişlerdir.
Ayrıca Uzlaştırma Kurulu kararlarını kabul ederek yapılacak kanun değişikliğine zemin hazırlanması gerektiğine inanıyoruz
“Uzlaştırma Kurulu”na taşıdık
Türkiye Kamu-Sen Uzlaşmazlık konusunu Uzlaştırma
Kuruluna taşıdı. 4688 sayılı Kanun gereği Uzlaştırma Kurulu kararından sonra Hükümetle arasında tekrar
görüşme yapılacak.
Uzlaştırma Kurulu kararını açıkladı
% 2 + 2 + enşasyon farkı
10+10 YTL (taban aylığına yansıtılacak artış)
30 + 30 YTL (Denge Tazminatı)
10 YTL (sendikalı olanlara verilecek artış)
Beklentimizi karşılamadı
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız,
Uzlaştırma Kurulu kararının beklentileri karşılamadığını
ancak Kamu işveren Kurulu ile konuşulacak bir zeminin
oluştuğunu belirtti.
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SENDİKAMIZIN
TOPLU
GÖRÜŞMELERDEKİ
TALEPLERİ
TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL BAŞKANI SAYIN
BİRCAN AKYILDIZ ARACILIĞIYLA HÜKÜMETE SUNDUĞU HİZMET KOLUNA AİT TALEPLERİ
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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.
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 yeralmaktadır. Bu nedenle;

1-TEŞKİLAT YASASI ÇIKARILMALIDIR:
1-Anayasanın 136. maddesinde ifadesini bulan Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunun yasalaşmak üzere
biran önce TBMM’ye sunulması,
2- Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilat Yasası Ek-2’de
sunduğumuz Sendikamız Raporu dikkate alınarak çıkarılması,
2-DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VE VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN
DENGE TAZMİNATI YÜKSELTİLMELİDİR :
1- Temmuz 2007 tarihi itibariyle ortalama memur maaşı
980 milyon liradır. Ancak Diyanet ve Vakıflar Genel
Müdürlüğü personelinin ortalama maaşı bunun çok çok
altında olup,Diyanet çalışanlarının ortalama maaşı 900
YTL, Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarının ortalama
maaşı ise 800.-YTL’dir. Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı
olan bu durum mutlaka düzeltilmelidir.
6

Denge tazminatı; hiçbir ek veya kurumsal ödemeleri ol-

mayan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü personelleri için, en yüksek devlet memuru brüt
aylığının (ek gösterge dahil) %70’ inden az olmamak
kaydı ile hemen uygulanmalıdır.
3-DİN HİZMETLERİ SINIFINDA EK GÖSTERGE UYGULAMASI 8. DERECEDEN BAŞLAMALI, 1. DERECENİN EK GÖSTERGESİ 3000”
E YÜKSELTİLMELİ, DİN HİZMETLERİ TAZMİNAT ORANLARI ARTIRILMALIDIR:
5473 sayılı kanunla yapılan son düzenlemede Diyanet
çalışanlarından Yardımcı Hizmetler sınıfı, Sağlık hizmetleri
sınıfı, Teknik Hizmetler sınıfı ve Eğitim Öğretim hizmetleri
sınıflarında görev yapan yaklaşık 1833 kişi %25’lik özel
hizmet tazminatı artışından istifade ettirilmeyerek Diyanet
çalışanları arasında huzursuzluğa sebebiyet vermiştir. Bu
durum düzeltilmeli ve sayılan sınıflarda çalışan personelinde özel hizmet tazminatları %25 artırılmalıdır.
4-DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VE VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE
BAŞBAKANLIK FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
TAM OLARAK ÖDENMELİDİR :
425 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Başbakanlığa bağlı kuruluşlara ödenen fazla çalışma ücreti, Başbakanlığa bağlı kuruluşlarda farklı farklı uygulandığından
büyük bir eşitsizlik meydana gelmiştir.
Örneğin; bazı kurumlarda personele 140 milyon civarında fazla çalışma ücreti ödenirken, bazılarında bu oran
3-5 milyon gibi cüzi rakamda dondurulmuştur. Takdir
edileceği üzere bu uygulamada Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu durum düzeltilerek, Diyanet ve Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarının dondurulmuş fazla
çalışma ücretleri diğer bağlı kurumlarda olduğu düzeye
çıkartılmalı, emsal kurum Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme kurumunda olduğu gibi merkez ve taşra teşkilatında çalışan bütün personel yararlandırılmalıdır.
5-KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ EĞİTİMÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFINA ALINMALIDIR
6-TEDAVİ GİDERLERİ VE PERSONEL HARCIRAHLARI ZAMANINDA ÖDENMELİDİR
2006 yılından bu tarafa Diyanet çalışanlarının tedavi
giderleri ve personel harcırahları ödenmesinde aksamalar meydana gelmektedir. Müftülükler ödenek yokluğu
sebebiyle tedavi giderlerini ve personel harcırahlarını
ödeyememektedirler. Bu durum düzeltilmelidir.
7-DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN PERSONELE EK ÖDEME YAPILMALIDIR :

ve Kur’an Kursu Öğreticileri kadroya geçirilmelidir. Aynı
görevi yapan ve aynı özellikleri taşıyan personel arasında
ayrımcılığa sebep olan bu durum düzeltilmelidir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99’uncu
maddesinde,“Memurların haftalık çalışma süresi 40 saat
olarak, Cumartesi Pazar günleri de tatil olarak” belirlenmiştir. Ancak söz konusu hüküm din görevlilerine uygulanmamaktadır.

13- VEKALETTE GEÇEN SÜRELER TERFİ VE İNTİBAK İŞLEMLERİNDE DEĞERLENDİRİLMELİDİR

Yukarıda ki hükümden sonra gelmek üzere 657 sayılı
Kanunun ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir:
”Kurumların işleyişi ve çalışma şartlarından dolayı hafta
sonu ve resmi tatil günlerinde izin kullandırılmayan kamu
görevlilerine de hafta sonunda ve resmi tatil günlerinde
izin verilir.” Hükmü eklenmelidir,

15-VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE KİRA GELİRLERİNDEN EK ÖDEME
YAPILMALIDIR :

9-DİN GÖREVLİLERİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİNE GİRMELİDİR:
10- DİN GÖREVLİLERİNE FAZLA ÇALIŞMA
ÜCRETİ ÖDENMELİDİR :
1-Anayasanın 18.maddesinde “angarya”nın suç olduğu açıkça belirtilmektedir. Haftalık çalışma süresi dışında
hafta sonu tatillerinde ve diğer resmi tatillerde zorunlu
olarak çalışma durumunda olan din görevlilerine, fazla çalışma ücreti ödenmesi konusunda kanuni düzenlemelerin
yapılması gerekmektedir.
Devlet Memurları Kanununun 178’inci maddesine istinaden ödenecek olan fazla çalışma ücreti hafta sonu
tatillerinde %50, resmi tatil ve bayramlarda %100 fazla ödenmelidir. Din görevlilerinin çalışma saatleri zaman
zaman akşam 20:00 saatinden sonraya, sabah çalışma
saatleri ise 07:00 den önce, gece çalışmak durumunda
kaldıkları için, bu saatlere denk gelen çalışmalara, fazla
çalışma ücreti ile karşılanması cihetine gidilmelidir.
11- KURUMLARARASI NAKİL ENGELLENMEMELİ, KÖYLERDE GÖREV YAPAN DİN
GÖREVLİLERİNE MAHRUMİYET TAZMİNATI
VERİLMELİDİR :
Köylerde her türlü mahrumiyet içerisinde ve Devletin
tek görevlisi olarak her türlü sosyal hizmeti sunmakta
olan din görevlilerine en yüksek devlet memuru aylığının
(ek gösterge dahil) brüt tutarının %20’si nisbetinde
mahrumiyet tazminatı ödenmelidir.
12-KADROSUZ CAMİLERE KADRO VERİLMELİ VE 657 SAYILI KANUNUN 4/B VE 4/
C MADDELERİNE İSTİNADEN SÖZLEŞMELİ
OLARAK ATANAN İMAM-HATİP VE KUR’AN
KURSU ÖĞRETİCİLERİ KADROLU OLARAK
ATANMALIDIR :
İbadete açık binlerce camide hiç kadro bulunmamaktadır. Kadrosuz camilere Kadro verilmeli ve verilecek yerlerde belli bir nüfus aranmalıdır.
Son yıllarda 657 Sayılı DMK’ nın 4/B ve 4/C maddelerine istinaden sözleşmeli olarak atanan İmam-Hatip
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8-DİN GÖREVLİLERİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARI DÜZENLENMELİDİR :

14- MÜDÜRLÜK İÇİN GÖREVDE YÜKSELME
SINAVI AÇILMALIDIR :

Ecdat yadigarı Vakıf eserlerimizi koruyan, bizden sonraki
nesillere intikal etmesini sağlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü personeline gerekli ihtimam gösterilmelidir.
1-Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında
görev yapan bütün personel kadro karşılığı sözleşmeli yapılması,
2-Daha önceki yıllarda olduğu gibi Vakıflar Genel Müdürlüğü personeline kira gelirlerinden,%5 pay verilmesi
için yasal düzenleme yapılması,
3-Yeni Vakıflar ve Azınlık Vakıflarının gayrı menkul değerlendirme ekspertizlerinin Genel Müdürlük ve Bölge
Müdürlüklerince oluşturulacak bir komisyon tarafından
yapılması ve elde edilecek ekspertiz ücretlerinin bir fonda toplanarak komisyon üyelerinin ücretleri düşüldükten
sonra kalan kısmın tüm personele dağıtılması yönünde
düzenleme yapılması,
16-MÜFTÜLÜKLERDE GÖREV YAPAN MURAKIPLARIN STATÜSÜ YENİDEN BELİRLENMELİDİR
Emsal kurum Milli Eğitim Bakanlığında olduğu gibi İlk
Öğretim Müfettişlerinin statüsü esas alınarak onların pozisyonuna yükseltilmeli ve mağduriyetleri giderilmelidir.
17- DİN GÖREVLİLERİNİN HUKUKİ STATÜ
SORUNU GİDERİLMELİDİR :
Din Hizmetleri Sınıfında görev yapmakta olan Din görevlilerinin Hukuki statü sorunu çözüme kavuşturulmalı,
yargılanma usul ve esaslarındaki sorunlar giderilmelidir.
Ayrıca; Türk Ceza Kanunun “Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma” başlıklı 219. maddesi yeniden değerlendirilmeli, Din görevlilerinin de bu toplumun
aydın insanları oldukları unutulmamalı, olaylara bilimsel
yaklaşımlar cezalandırılmamalıdır.
18- ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME KURULLARINA SENDİKA TEMSİLCİSİNİN KATILMASI
Sendika temsilcileri ve üyelerinin disiplin işlemi sonucunda durumlarının görüşüldüğü atama ve yer değiştirme
kurullarına sendika temsilcileri katılmalıdır.
Saygılarımızla.
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DEVLET BAKANI
SAYIN PROF. DR.
M. SAİD YAZICIOĞLU
ZİYARET EDİLDİ.

S

endikamız Yönetim Kurulu, Devlet Bakanı Sayın Bakan sendikanın da görüşü alınması gerekir dedi.
Prof.Dr.Mustafa Sait YAZICIOĞLU’nu maka- Bu görüşmenin ardından 2 gün sonra Başkanlık Merkemında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilet- zinden Teşkilat Kanun Taslağı hakkında sendikamız aratiler.
narak, taslağın incelenmek ve görüşlerimize başvurmak
Ziyarette; Diyanet çalışanlarının özlük, mali ve sosyal üzere Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Er tarafından
hakları ile Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilat yasasının çı- sendikamıza gönderildi.
karılması konuları gündeme geldi.
Şuan Sendikamız teknik heyeti kanun tasarısı hakkında
Sendikamızca hazırlanan dosya Bakana sunuldu. Ko- geniş bir çalışma başlatmış ve kısa süre içerisinde cevanulara ilişkin görüşlerini açıklayan Sayın Bakan; Teşkilat bını Başkanlık yetkililerine verecektir.
Yasasının bir an önce çıkartılması için girişimleri baş- Ayrıca, 4/B kadrosunda göreve yeni başlayan perlattıklarını ifade ettikten sonra yasa taslağının Diyanet sonelin Denge Tazminatından yararlandırılması ile ilgili
Teşkilatı tarafından üzerinde çalışılmasından ve görüşle- görüşümüze, Sayın Bakan Maliye Bakanlığına gerekli
rin alınmasından sonra çıkarılacağını ifade etti. Konuya yazının yazıldığını söyledi.
ilişkin söz alan Genel Başkanımız Teşkilat Yasa Taslağı
üzerinde çalışanların temsilcisi olarak Sendikamızın da
görüşünün alınması gerektiğini söylemesi üzerine, Sayın
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TÜRK DİYANET VAKIF-SEN
BAŞKANLAR KURULU
TOPLANTISI YAPILDI

S

endikamız şube başkanları ile 24 Ağustos 2007 tarihinde Türkiye Kamu-Sen Halil İbrahim ÖZMEN
Toplantı salonunda “Başkanlar Kurulu” toplantısı
gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda, 2007 yılı Toplu Pazarlık süreciyle ilgili şube
başkanlarına bilgi verilmiş ve bundan sonraki süreçte neler
yapılacağı ve hangi strateji takip edileceği kararlaştırılmıştır.
Ayrıca, Şube, Genel Merkez ve Türkiye Kamu-Sen Genel
Kurulları seçim stardı verildiğinden, sendika şubelerimizin
genel kurullarını hangi tarihlerde yapacağı karalaştırılmıştır.

9

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN

6 YAŞINDA
KUTLU OLSUN
25 Temmuz 2001 tarihinde kurulan Sendikamız
TÜRK DİYANET VAKIF-SEN 6 YAŞINDA

D

iyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarının sosyal haklarını geliştirmek,
yetkili mahfillerde temsil etmek üzere; zor şartlar
altında çalışmalarını bitirerek 25 Temmuz 2001 tarihinde Sendikamız TÜRK DİYANET VAKIF-SEN
kurularak hizmetine başladı.
51 üye Diyanet İşleri Başkanlığından, 16 üye Vakıflar
Genel Müdürlüğünden olmak üzere
67 kurucu üye ile kurulan Sendikamıza kuruluşundan
bu yana destek veren, güç katan değerli üyelerimize
teşekkür ederiz.
Türk Diyanet Vakıf-Sen; ilkeli, sorumlu ve kararlı bir
sendika olarak yoluna devam etmektedir. Söylem ve
eylemleri ile Diyanet ve Vakıf çalışanlarının gerçek temsilcisidir.
Gücünü sadece üyesinden alarak, duyarlı ve etkili bir
hak mücadelesi vermektedir.
Ülkemizin her tarafında ve her zemininde söylemleriyle
özü sözü bir olan, güne ve güçlüye göre değil inandığı
değerler çerçevesinde haksız uygulamalara
ve uygulayıcılarına karşı tavrını koymaktadır.
Temsil ettiği kurumların ve çalışanlarının talep ve sorunlarını gündeme getirmek için, her düzeyde hiçbir kaygı
taşımadan ve taviz vermeden hak aramaktadır ve arayacaktır.
Bu vesile ile başta;
Kurucu Genel Başkanımız merhum Sayın Tevfik YÜKSEL, Mersin Şube Başkanımız merhum Sayın Ali
ÖZER ve Kurucu Üyemiz merhum sayın Dr.Timur Server ALTAN olmak üzere ahirete irtihal eden bütün
üyelerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.
Ruhları şad, mekanları cennet olsun.
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Sendikamızın 6. kuruluş yılında hayırlı hizmetlerde hep
beraber iyiye güzele.
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FERDİ KAZA SİGORTA
ÖDEMELERİ
YAPILDI

T

ürk Diyanet Vakıf-Sen’den vefat eden üyelerinin ailelerine (ferdi kaza sigortası) yardımı.

Erzurum İli Aşkale İlçesi Müftülüğü İmam-Hatiplerinden Sendikamız üyesi Metin DEMİR;
20 Mayıs 2007 tarihinde trafik kazası sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetmişti.
Kazada, Metin DEMİR ile birlikte eşi, oğlu ve kızı
da vefat etmişlerdi.
Vefat eden üyemizin abisi Celil DEMİR’e 5 bin
YTL’lik Ferdi Kaza Sigortası çeki Erzurum Şube Başkanımız Hüseyin ÇIRANLIOĞLU tarafından teslim
edildi.
Vefat edenlere rahmet, başta aileleri olmak üzere camiamıza başsağlığı dileriz.

Sivas İli Hafik İlçesi Müftülüğü İmam-Hatiplerinden
sendikamız üyesi İhsan ERDOĞAN;
10 Temmuz 2007 tarihinde trafik kazası sonucu
meydana gelen kazada Hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Vefat eden arkadaşımızın eşine 5 bin YTL’lik Ferdi
Kaza Sigorta Çeki Sivas Şube Başkanımız Abdullah
FİŞNE tarafından teslim edilmiştir.

D

ART NİYETLİ YAKLAŞIMLARA DİKKAT…

H

ükümet ile memur sendikaları arasında yürütülen
toplu görüşmelerde bir husus, bazı art niyetli
memurlar tarafından yanlış anlaşılmaktadır. Sendika üyesi kamu görevlilerine ödenmekte olan 5 YTL’lik
ödentinin 10 YTL’ye çıkarılmasına yönelik teklif sendikaların “kendi kasalarını doldurması” olarak anlaşılmakta
olup, bu algı yanlıştır. Memur sendikalarının toplu sözleşme ve grev hakkı içermeyen toplu görüşme masasına oturma konusu tartışılabilir bir konudur. Ancak, bu tartışmanın
farklı bir noktaya çekilerek, toplantıya katılan sendikalara
iftira edilmesi hoş değildir.
5473 sayılı kanunla sendika üyelerine 15 Ocak 2006
tarihinden itibaren ödenen 5 YTL ödenti, sendika üyelerinin, sendika ödeneği; sendika aidatı ile karıştırılmaktadır.
Hükümetin; “Sendika üyesi kamu görevlilerine ödenmekte olan 5 YTL ödentinin 10 YTL’ye çıkarılması” teklifine
karşılık, toplu görüşmeye katılan Türkiye Kamu-Sen’in Uzlaştırma Kuruluna “Sendika ödeneğinin Toplu Görüşme
Primi olarak yeniden adlandırılması ve nevcut 5 YTL’lik
tutarın net 10 YTL’ye çıkarılması” şeklinde yaptığı başvuru kabul görürse “Sendika ödeneği” adı “Toplu Görüşme
Primi” olarak değiştirilerek yanlış anlama giderilecektir.
Sendikaların bu 5 YTL ödentinin 10 YTL’ye çıkarılmasını desteklemelerinin amacı sendikalı memur ile sendikasız
memur arasında bir fark olmasını istemelerinden kaynaklanmaktadır.
“Toplu İş Sözleşmesi. Grev ve Lokavt Kanunu” yani
2911 sayılı İşçi Sendikaları kanununda olan fakat,
“4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu”nda
olmayan “Toplu iş sözleşmesinden taraf işçi sendikasının
üyeleri yararlanır” hükmü ile “Dayanışma aidatı”ndan kaynaklanmaktadır.
Toplu iş sözleşmesinden faydalanmak için bütün işçiler
ya yetkili sendikaya üye olmak ya da yetkili sendikaya
“Dayanışma aidatı” ödemek zorundadır. Bu nedenden
dolayı bütün işçiler bir sendikaya üyedir.

SENDİKA ÖD
ÖDENEĞİ
DE
SENDİKA Aİ
AİDATI
İDA DEĞİLDİR!
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Bu hükümler 4688 sayılı sendika kanununda olmadığından dolayı sendikanın toplu görüşmede hükümetle
anlaşma imzalasa bile, alınan haklardan sendikalara üye
olan olmayan herkesin faydalanması neticesinde memurlar
sendikalara üye olmamaktadır.
Kısaca memur sendikaları kanununda memuru üye olmaya özendirici bir hüküm bulunmamaktadır. Türkiye
Kamu-Sen’in bu sorunu görmesi ve gündeme getirmesi
neticesinde 2005 yılı toplu görüşmelerinde “Dayanışma
aidatı” yerine “Sendika ödeneği” çözümü bulunmuştur.
Dayanışma aidatı nedir?
Sendikalara üye olmayan işçilerin; toplu iş sözleşmesinden
yararlanabilmeleri için yetkili işçi sendikasına ödedikleri aidat. Bu kavram memur sendikaları kanununda bulunmamaktadır.
Sendika ödeneği nedir?
5473 sayılı kanunla sendika üyelerine 15 Ocak 2006
tarihinden itibaren ödenen 5 YTL dir. Bu 5 YTL’nin
sendikalara ödenen aidatlarla yani Üyelik ödentisi ile bir
ilgisi bulunmamaktadır. Sendikalar işte bu 5 YTL’nin 10
YTL’ye yükseltilmesini istemektedirler. Bu 10 YTL sendika aidatı değildir. Sendikalı memura ödenecek miktardır.
Üyelik Ödentisi nedir?
Kamu görevlileri sendikasına, kamu görevlisinin ödeyeceği
üyelik ödentilerdir. Kısaca üyelik aidatıdır. Üyelik aidatı
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun
25. maddesi ile düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; Aylık ödenti tutarı; 15. derecenin 1. kademesinden aylık
alan devlet memurunun damga vergisine tabi brüt gelirleri
toplamının binde dördünden az, otuzda birinden fazla
olamaz. Ayrıca sendika tüzüğüne, üyelik ödentisi dışında
her ne ad altında olursa olsun, üyelerden başka bir kesinti
yapılmasını öngören hükümler konulamamaktadır.
Sendika aidatı, yanlış anlaşıldığı gibi toplu görüşme masasında görüşülecek bir konu değildir.
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VAİZLER İLE İLGİLİİ
DİYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI’NA
YAZI YAZILDI

da
drosun e
a
k
z
i
Va
kv
kalan
etirme kg
z
e
u
l
r
i
a
m
t çe
ını d
lamaya nin sıkıntılar sunda dikka rine
u
g
y
u
bir
etkilile
i konu
soneli
Haksız iyanet per n dönmeler Başkanlık y
D
ta
ca
çalışan i bu yanlışlık ı sendikamız
r
z
e
yetkilil aşağıdaki ya
in
mek iç ir.
şt
verilmi

Sayı TDVSGM.9/2007-1748

06.08.2007

Konu : Yönetmelik.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA
İLGİ :a) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
b) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik.

İlgi (a) yönetmeliğin 20. maddesinde; “ Bu yönetmelik kapsamındaki görevlere ilgili mevzuatı uyarınca atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır,” ilgi (b) Yönetmeliğin geçici 4. maddesinde “Bu yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle on
beş yıldan daha az vaizlik hizmeti bulunan ve müftülük müktesebi bulunmayan vaizler, altıncı ve beşinci grup iller ile
bu illere bağlı ilçeler de en az iki yıl görev yapmamış iseler bu yerlere atanırlar ” ifadesi yer almaktadır.
İlgi (b) Yönetmeliğin 11. maddesi ile değiştirilen 26. maddesi ile vaiz kadrolarına yapılacak ilk atamalarla ilgili değişiklik yapılmış dolaysıyla ilk defa vaiz olarak atanacaklar bu şartları kabul ederek atamaları yapılmış olacaktır.
Geçici 4. madde kapsamına giren görevlilerce sendikamıza intikal eden talepler ve sendikamızca yapılan çalışmalar
birlikte değerlendirildiğinde;
1-Yönetmeliğin 20. maddesi ile geçici 4. madde bir biriyle çelişmektedir.
2-Geçici 4. madde kapsamına giren personelin, ilk atamaları yapılırken yönetmeliğin değiştirilmeyen 26. maddesine
göre atamaları yapılmıştır. Sonradan yapılan bir değişiklik kapsamına alınması ilk atamadaki durum aleyhine bir sonuç
ortaya çıkarmıştır.
3-15 yıllık görevlileri kapsaması, bu personel ile 15 yılın üzerindeki görev yapan personel arasında eşitsizlik ortaya
çıkarmıştır.
4-Başkanlıkça hizmet verimi açısından böyle bir düzenleme yapıldığı düşünülmekte ise de, moral motivasyon açısından
personeli olumsuz yönde etkileyen böyle bir düzenleme ile hizmet veriminin artmasının mümkün olmadığı düşünülmektedir.
5-Yönetmeliğin 15. maddesinde; eşlerin aynı seviyede veya daha üst bir görevde bulunma şartı yer aldığı halde, bu
şekilde eş durumu mazereti olanlardan da nakil talep dilekçesi istenmiştir.
6-Konu ile ilgili olarak, sendikamıza intikal eden, sıkıntı ve teklifler Başkanlığınızca da değerlendirilmek üzere ekte
sunulmuştur.
Bilgi ve gereği ile sonucundan sendikamıza bilgi verilmesini arz ederiz.
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GİRESUN-GÜMÜŞHANE ŞUBEMİZ
KONGRESİNİ YAPTI

G

iresun-Gümüşhane Şubesi 1. Olağan Kongresini, 07 Temmuz 2007 Cumartesi günü büyük
bir coşku ile gerçekleştirdi.

Kongreye Genel Merkez adına; Genel Sekreter Hazım
Zeki SERGİ ile Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Rüstem KURMAÇ katıldılar.

Yönetim kuruluna başarılar diler, desteklerinden dolayı
bütün üyelerimize teşekkür ederiz.
Yapılan seçim sonucunda Giresun-Gümüşhane Şubemizin Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur:
Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri
Mehmet ÖKSÜZ • İmdat ZOR
Alaattin DORUK • Sezai ERİÇOK
Dursun Ali DÖNMEZ • Yılmaz ÇAKIR
Mustafa BOYACI
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Kemal ENGİN • Abidin AYDIN
Ahmet BAYRAM • Hayati KAPLAN
Ahmet MOLLAHÜSEYİNOĞLU
Tuğrul AYDOĞAN • Hayrullah TAŞ
Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri
Yusuf KARAAĞAÇ • Selami TAŞTAN
Bilal DURSUNOĞLU

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri
Aydın KESKİN • Şaban KOÇ • Halil UZUN
Disiplin Kurulu Asıl Üyeleri
Eyüp BAYRAK • Mehmet TATAR •Necati AŞIK
Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri
Şahin DADA •Enes KARAHAN • Salih BIYIKÇI

İLCİLİĞİ
KIRŞEHİR İL TEMS
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KONYA ŞUBEMİZİN KONGRESİ YAPILDI

F

aaliyet alanının Konya-Niğde-Nevşehir-Aksaray ve
Karaman illerinin dahil olduğu, Konya Şubesinin 3.
Olağan Kongresi 28 Temmuz 2007 Cumartesi günü
yapıldı.

Kongreye sendika Genel Merkezi adına; Genel Teşkilatlandırma Sekreteri İbrahim BATUN ile Genel Mevzuat ve
Toplu Görüşme Sekreteri Rüstem KURMAÇ katıldılar.
Seçilen yönetim kuruluna başarılar diler, desteklerinden dolayı bütün üyelerimize teşekkür ederiz.
Yapılan seçim sonucunda Konya Şubemizin Yönetim Kurulu
aşağıdaki şekilde oluşmuştur:

SİLCİLİĞİ
SAKARYA İL TEM

07
azetesi 16-08.20
Sakarya Halk G

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
Erol UĞRAŞKAN • Atila AYHAN
Bayram KURŞUN • Ruhan KARA
Os
Osman BERKBİLEK • Kani YAVUZ
Hüsamettin GÜLCAN
Yö
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
A
Ahmet Zeki BARÇIN
İbr
İbrahim KÜÇÜKKINALI
M
Mustafa AYTAN • Maksut YILDIZ
Ka
Kadir KARAŞAHİN
M
Mustafa ÇELİK (N) • Bayram AYDIN
D
Denetleme Kurulu Asil Üyeleri
N
Necati BARDAKÇI • Ali TOPAÇ
K
Kadir KARAŞAHİN
D
Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri
M
Muammer ÜNLÜ • Lütfi AĞRALI
Mustafa ÇELİK (K)
Disiplin Kurulu Asil Üyeleri
Sami ÖZDEMİR • Durkadir ARSLAN
Ömer ÖZTÜRK
Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri
Metin TUNCEZ
Mustafa ÖZGÜMÜŞ
Mustafa ÇİVİ
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