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TÜRKİYE DİYANET VE VAKIF HİZMETLERİ KOLU KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKASI

GENEL MERKEZİ
DİYANETİN BU AYIBINI UNUTMAYACAĞIZ!

Diyanet

İşleri Başkanlığı Her yıl camiler ve din görevlileri haftası olarak kutlanan
haftanın adını resmiyette değişmemesine rağmen afişlerinde görüldüğü üzere Din
Görevlisinin ismi silinerek “Camiler Haftası” olarak değiştirmesi görevlisini ne kadar
önemsediğini göstermiştir. Bu hafta ile ilgili hazırlanan afişte cami ve gençlik tema olarak
yer almıştır. Ancak camiye gençliği davet edecek Din görevlisinin ismi ne okunan
hutbelerde ne de toplantılarda yer verilmeyerek bir ayıba imza atılmıştır.
Diyanet Kutlu Doğum Haftalarında merhamet, paylaşım, kardeşlik, insanlık onuru ve
samimiyet duygularını kutlama teması olarak vatandaşımıza tavsiye ederken bu hususları
görevlisinden esirgemiştir. Tavsiye ettiği Samimiyetini de göstermiştir. Soruyoruz verilen
samimiyet mesajları ilan panolarını ve duvarları süslemek için mi verilmiştir?
Ayrıca üye çokluğu ve yetkili sendikayım diye böbürlenip ortada dolaşan siyaset
vestiyerligi ve görevliye zararın dışında hiçbir iş yapmayan Dinayet-Sen bu konuda da ses
çıkartmadığı gibi Diyanet yetkililerini masumlaştırma girişiminde bulunarak 2014 Kurum
İdari Kurulu için hazırladıkları metinde; Din Görevlisinin isminin bu haftadan çıkarılarak
sözde ayrı bir hafta olarak kutlanması teklifi ile Diyanetin ayıbını örtmeye ortak olmuş ve
kendini inkâr zilletine düşmüştür. Sendikal acziyetine de bir yenisini eklemiştir.
Diyanet İşleri Başkanlığının önemli mevzuatlarından Atama Yer Değiştirme, Sınav,
Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinde yapılan düzenlemeler 26.06.2014 tarihinde Ramazan
arifesinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliklerde yapılan
düzenlemeler masa başında hazırlandığından uygulamada büyük sıkıntılar getirmiştir.
Yargıya taşıdığımız bu yönetmeliklerin sonucunu umutla beklemekteyiz.
1-Rotasyon, zorunlu yer değişikliği; Adaletli değişiklik sağlanamamıştır. Daha iyi
şartlarda çalışanlar gördüklerinden geri gitmişlerdir. Dolayısıyla yapılan hizmetlerin
karşılığı, emeğinin hiçe sayılması, cezalandırılması ve emekliliğe zorlanmak olarak
algılanmıştır. Karşılaştığı bu durum ile psikolojisi ve aile huzuru bozulmuştur. Kurumun
intiharı olarak da değerlendirilen Rotasyon, zaman kaybı ve din hizmeti veriminin
düşürülmesinden başka şey değildir. Kamu yararı yoktur.
Rotasyonun getirdiği
mağduriyet sebebiyle ah alınmıştır.
2- Sınav yönetmeliğinde getirilen ek-1 Nakil Değerlendirmeye 3 değerlendirme
kıstasları formu ile görevlilerin nakil imkânları zorlaştırılmıştır. Uygulamada tayin
yaptırmak bir yana görevlilerin en az % 5O sinin sınava katılma hakkı bile engellenmiştir.
Bu sebeple yeterli puan alınamadığından atama yapılamayan boş kadrolara tek müracaat
olamsı şartı ile sınavsız atama düzenlemesi getirilmiştir. Bu düzenlemenin yapılması
sendikamızın bu konulardaki haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur.
3- Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerin eğitimi için
düzenlediği Hizmet-içi eğitim seminerleri ile Hac ve Umre semineri tarihleri çakışmıştır.
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4- 2013 yılında ilk defa yapılan Toplu sözleşme memurlar adına bir fiyasko ve
memuru masada satma ve ihaneti ile bir yüz karasıdır. Toplu sözleşmede 2013 yılı için 123
TL. 2014 yılı için 3 + 3 maaş artışı imzalanmıştır. Memur kandırılmış ve hakları gasp
edilmiştir. Bu sözleşmeyi bırakın bir sendikacıyı sokaktan birisini tutup götürseniz böyle
ayıba imza atmazdı. Toplu sözleşmenin kanunen Bir ay sürme zamanı varken 2
oturumda memura ihanet edilerek aile yardımı, çocuk paraları ve tazminatlar ve
enflasyon farkı gibi memur için olmazsa olmaz hususların görüşülmeden silah
atmadan teslim olan bir ordu misali acziyet yaşatılmıştır.
2014 yılında yapılan 123 liralık artışın ortalama memur maaşlarına yansımasının
%5,2 olduğu görülmektedir. Buna karşın, yılın 10 aylık diliminde enflasyon %8,45 olarak
gerçekleşmiş, doğalgaza, elektriğe, suya yapılan %9 artışın yanında gıda fiyatları %12, et ve
ekmek %11, ulaşım %20, meyve %27 zamlanmıştır. Ailenin zorunlu harcamaları 10 ay
içinde tam 410 lira yükselmiştir. Bu gelişmeler karşısında 2014 yılı enflasyon hedefi
%5,3’den %9,4’e çıkarılırken, bir anlamda %5,3 enflasyon hedefine göre maaş zammı
verilen memurlar, en iyimser yaklaşımla %9,4 enflasyona mahkûm edilmişlerdir.
Bu gerçekler ışığında memurların 2014 ve 2015 yılları heba edilmiş, bu aciz sendika
marifetiyle toplu sözleşme görüşmeleri memurlar adına bir handikaba dönüştürülmüştür.
Yapılan hesaplamalara göre kamu görevlilerinin aylık ortalama 200 TL zararı olmuştur.
Bu sebeple 6 Aralıkta “Memura ve Emekliye EK ZAM” Talepli Ankara da miting
yapılacaktır.
5-Ülkemizde 30 yıl çalışan vasıfsız bir işçinin emekli maaşı ve emekli ikramiyesi; aynı
sürede çalışmış bir memurun emekli maaşı ve emekli ikramiyesinin iki katı düzeyindedir.
Norm ve standart birliği sağlamak iddiasıyla hazırlanan 5510 sayılı Kanunun bu
adaletsizliği gidermemesi, kamu çalışanlarına yapılan büyük bir haksızlık olarak
karşımızda durmaktadır. Bu nedenle 5510 sayılı kanunun 80. maddesinde yapılacak
düzenleme ile şu anda görev yapmakta olan memurların prime esas kazanç tanımlarının
değiştirilerek, tüm ödeneklerin emekli keseneğine dâhil edilmesi ile kamu görevlilerinin
emeklilik haklarının ilerletilmesi ve kamu çalışanlarının emekli ikramiyelerinin işçilerle
eşitlenmesi gerekmektedir.
Yaptığımız her iş ve eylem çalışanımızın ve ülkemizin menfaatleri dikkate alınarak
verilen bir kararın sonucudur. Üreten, yol gösteren ve hak ettiğini alan bir anlayışla
kimseden çekinmeden, korkmadan gerçekleri Diyanet ve vakıf çalışanları ile
paylaşarak mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız.
Siz değerli Diyanet ve Vakıf çalışanları; sizlerin sesi ve gerçek temsilcisi olan Türk
Diyanet Vakıf-Sen’in haklı ve itibarlı mücadelesine desteğe davet ediyoruz.
Türk Diyanet Vakıf-Sendikası Diyanet ve Vakıf çalışanlarının daima yanında olup
sizlere hizmet etmeyi şeref saymıştır. Bu amaçla Ankara’nın en iyi yerinde Kocatepe Kızılay
bölgesinde 65 yataklı 0(312)4311312-4311334 misafirhane hizmetine açmıştır. Ankara’ya
geldiğinizde Misafirhanemiz eviniz olacaktır. Destek sizden, Hizmet Bizden
Size verdiğimiz sözün arkasındayız.
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