
Kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi 
için kurulan sendikalar 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu çerçevesin-
de 2001 yılından beri faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yetkili sendika; yetkili olduğu kurumda çalışanların hak ve menfaatlerini korumak ve yükseltmek için Kurum 
İdari Kurullarında, yetkili konfederasyon ise hükümet ile tüm memurların haklarını korumak ve yeni haklar 
almak için Toplu Sözleşme masasında mücadele eder.

2004 yılından itibaren en fazla üyeye sahip olması hasebiyle yetkili olan sendika, katıldığı Kurum İdari Kurul 
toplantılarında Diyanet çalışanlarının haklarını korumayı ve yeni haklar almayı bırakın, alınan hakları dahi 
geriye götüren bu anlayışa ne zaman dur diyeceksin?!!!

u 2003 yılında yetkili olarak, Türk Diyanet Vakıf-Sen Hac görevlendirmelerinde KIDEM esasına göre 
gidilmesine yönelik imza attırmışken, bu kazanım 2004 yılı Ekim KİK görüşmeleriyle Diyanet-Sen 
tarafından korunamayarak kaybedilmiştir.

u TDV’nin Diyanet çalışanlarının üniversitede okuyan çocuklarına burs verilmesine yönelik yetkili ola-
rak,  Türk Diyanet Vakıf-Sen Diyanet Yetkilileri ile Kurum İdari Kurul toplantısında anlaşmış ve şart 
gözetmeksizin tüm çalışanların çocuklarına 2003 yılında ayda 50 TL., 2004 yılında 75 TL.burs aldığı 
halde, alınan bu kazanım 2005 yılında Diyanet-Sen tarafından korunamayarak kaybedilmiştir.

Bu iki madde kaybedilen kazanımların sadece bir kaçıdır. Yetkiyi iyi kullanamayan, Diyanet çalışanlarının 
derdine derman olamayan, Diyanet içerisinde çalışanları birbirine düşüren ve problemlere çözüm üreteme-
yenlerden yetkiyi almanın zamanı gelmiştir.

Değerli Diyanet Çalışanları,

u Başım dik, huzurlu görev yapayım, haklarım alınsın, nimette de külfette de adil paylaşım olsun iste-
miyormusun?

u Diyanet çalışanları için elde edilen kazanımların bir bir elden gitmesine daha ne zamana kadar izin 
vereceksin?

u Kurumdan bir talebiniz olduğunda sizleri idareci ve siyasilere mecbur bırakanlara ne zamana kadar 
müsaade edeceksin?

u Sizi değersiz görenlere, üyeliğinizi ve gücünüzü dikkate almayanlara, adaletsiz yönetmeliklere ses 
çıkartmayanlara ne zaman dur diyeceksin?

Değerli Diyanet Çalışanları;



 Kıymetli Diyanet Çalışanları;

u Sevginin, merhametin, adaletin, paylaşmanın ve istişarenin oluşmasını,

u Yaklaşan sinsi tehlike; İş Güvencenin elinden alınmamasını,

u Din Görevlilerini Dernek Başkanlarının inisiyatifine bırakılmamasını,

u Atama ve nakillerde siyasilerin ve kurum dışı yönlendirmelerin bitirilmesini,

u Eğitim ve sağlık nedeniyle yer değişikliği taleplerinin karşılanmasını,

u Hac ve umre görevlendirmelerinde kıdem esasına göre ve sınavsız gidebileceği kalıcı adil bir sistemin oluşturul-
masını,

u Hac ve umreye bir kez bile gitmeden emekliye ayrılmanın son bulmasını,

u Ek gösterge uygulamasından tüm fakülte mezunlarının faydalandırılmasını,

u 4/B Sözleşmeli istihdamının sonlandırılmasını ve mevcutların kadroya geçirilmelerini,

u En ücra köşelerde görev yapan din görevlileri başta olmak üzere görevlilerimizin lojman probleminin çözülmesini,

u Köy, mezra ve kırsal kesimlerde görev yapanlara mahrumiyet tazminatı verilmesini,

u Çalışma verimine hiçbir fayda sağlamayan din görevlileri, şefler ve diğer çalışanlardan rotasyon uygulamasının 
kaldırılmasını,

u Din görevlilerinin mesleki bilgilerine katkı sağladığı görülmeyen ve eşitlik anlayışından uzak olan Mesleki Bilgiler 
Seviye Tespit Sınavının kaldırılmasını,

u Diyanet çalışanlarımızın okuyan çocuklarına şart gözetmeksizin fakülte ayrımı yapılmadan Türkiye Diyanet 
Vakfı’nca burs verilmesini,

u Emekli olunduğunda maaşların yaklaşık 800.-TL. ve emekli ikramiyesinin 15.000.-TL düşmesinin önlenmesini,

VERDİĞİN YETKİ DE, DESTEK TE SENİN MENFAATİNE KULLANILMADI…

DİYANET ÇALIŞANLARININ KURUMUNA OLAN ADALET İNANCI VE GÜVEN DUYGUSU ZEDELENDİ…

Değerli Diyanet Çalışanları,

VERDİĞİNİZ YETKİ VE DESTEĞİ SİZLER İÇİN KULLANMAYAN, SİZLERİN MAĞDUR OLMASINA ZEMİN 
HAZIRLAYAN DİYANET-SEN SENDİKASINDAN YETKİYİ ALMANIN ZAMANI GELDİ VE GEÇMEKTEDİR.

İSTİYORSAN 
ÇÖZÜM DE ÇARE DE BELLİDİR

KAZANIMLARIN KORUNMASI VE HAKLARIMIZ İÇİN;
DOĞRU HAMLE;

Her zaman ve şartta doğruları söyleyen, tavizsiz mücadele eden,
ilkeli, kararlı, gerçek ve etkin sendikacılığa destek olmaktır.

TEK ÇÖZÜM TÜRK DİYANET VAKIF-SENTÜRK DİYANET VAKIF-SEN’DE 
BİR OLMAKTIR.

TEK ÇARE TÜRKİYE KAMU-SENTÜRKİYE KAMU-SEN’E 
GÜÇ KATMAKTIR.

www.tdvs-sandik.org.tr

HİZMET SENDİKACILIĞININ YÜZ AKI TÜRK DİYANET VAKIF-SEN’İN SİZ DEĞERLİ ÜYELERİMİZ, EŞ VE 
ÇOCUKLARINA SUNDUĞU YARDIMLAŞMA SANDIĞINA DESTEK OLALIM, GÜÇ KATALIM.


