İlkeli, Kararlı ve Sorumlu Sendikal Mücadele

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN
HABER BÜLTENİ

Ocak • Sayı: 22 • Yıl: 2012

www.turkdiyanetvakifsen.org.tr

TBMM BAŞKANI CEMİL ÇİÇEK
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• YENİ ANAYASAYLA İLGİLİ TÜRKİYE
KAMU-SEN RAPORU TAMAMLANDI
• FERDİ KAZA SİGORTASI 15.000
TL’YE YÜKSELTİLDİ

Ahmet GÜMÜŞ
Genel Başkan Yardımcısı
Yazı İşleri Müdürü

Değerli Arkadaşlar,
Bildiğiniz gibi hizmet kolumuzda iki güzide kurum, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bulunmaktadır.
Yıllardır verdiğimiz hak mücadelesinde iki güzide kurum çalışanlarının kanun çerçevesi içerisinde sosyal hak ve menfaatlerini
koruma, çalışma şartlarını koruma ve geliştirme, ekonomik durumlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktayız. Türk Diyanet
Vakıf-Sen olarak kurulduğumuz günden bu yana hizmet alanımızda
çalışan arkadaşlarımız lehine birçok hizmetlere imza atmış bulunmaktayız. Bu hizmetlerde bize üye olarak destek olan Diyanet ve
Vakıf çalışanları arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Çünkü sivil toplum
örgütleri hizmet yapmak için güçlü olmalıdır ve bu gücü de üyesinden almaktadır.
Türk Diyanet Vakıf-Sen, Diyanet ve Vakıf hizmet kolunda
sendikal mücadelenin önemi ve Hak mücadelesi nasıl yapılır konularında bir çığır açmıştır. Olaylara bakışı objektif, sendikal mücadelesinde hakkaniyeti savunan ve her zaman haklıdan yana olan bir
hizmeti benimsemiştir.
Yıllardır yapılan faaliyetlerimizi siz değerli arkadaşlarımıza
Basın-Medya, yayın organlarımız “Bülten-Broşür” yoluyla duyurmaktayız. Üyemiz olsun olmasın Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarının yayınlarımızı yakından takip etmelerini önemsiyoruz. Çünkü, gerçek sendikal mücadelede, yapılan hizmetlerin kimler tarafından yapıldığının bilinmesi önem arzetmektedir. Diyanet ve Vakıf çalışanları kadirşinastır. Birgün mutlaka Türk
Diyanet Vakıf-Sen’e yapmış olduğu hizmetlerinin karşılığı olarak üye
olacaklar ve yetkiye taşıyacaklardır. Yapılan hizmetlerin ve gayretlerin bilinmesi için tüm çalışanlarımızı yayınlarımızı takip etmeye ve
okumaya davet ediyoruz.
Türk Diyanet Vakıf-Sen, hangi ortamda olursa olsun, Hak
mücadelesinden asla taviz vermeden ve haklının yanında olarak
sendikal faaliyetlerine devam edecektir.
Saygı ve muhabbetlerimle…
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Nuri ÜNAL
Türk Diyanet Vakıf-Sen
Genel Başkanı

BAKIŞ
(2011’DEN 2012’YE)
Kıymetli üyelerimiz, değerli çalışanlarımız,
Türk Diyanet Vakıf-Sen, kurulduğu 25 Temmuz 2001 tarihinden beri hizmet kolunda bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel
Müdürlüğü çalışanlarının hak ve menfaatlerinin
korunması mücadelesini vermektedir.
Önceliği üyesi ve ülkesi olarak, 2011 yılında
da üyelerimizin haklarının aranması, korunması
ve geliştirilmesi noktasında çalışmalar yapılmıştır.
Türk Diyanet Vakıf-Sen, şube kongrelerinin
bitirilmesinin ardından 2011 yılının Şubat ayında 4. Olağan Genel Kurulunu tamamlayarak çalışmalarına devam etmiştir.
26-27 Mart 2011 tarihlerinde şube başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile AntalyaManavgat’ta, 30 Eylül-02 Ekim 2011 tarihleri
arasında Türkiye Kamu-Sen şube başkanları ile
Balıkesir-Edremit’te, 15-16 Ekim 2011 tarihlerinde il temsilcilerimizin katılımları ile Trabzon’da
eğitim, bilgilendirme, teşkilatlanma ve istişare
toplantıları gerçekleştirilmiştir.
Bu süreçte 40 ilimizde il ve ilçe müftülüklerimizin aylık toplantılarına iştirak edilmiş, çalışanlarımızın sıkıntıları dinlenmiş çözümü için ilgili
yerlerle görüşmeler ve yazışmalar yapılmıştır.
Aylık toplantıların yanında üyelerimiz ve
çalışanlarımızla lokal toplantılar gerçekleştirilerek istişarelerde bulunulmuştur.
2011 yılı başında 40 olan şube sayımız
42’ye yükselmiştir. 04 Haziran 2011 tarihinde 41.
Şubemiz olarak kurulan Vakıflar Şubemizin ve
17 Eylül 2011 tarihinde 42. Şubemiz olarak kurulan Malatya Şubemizin 1. Olağan Genel Kurulları
gerçekleştirilmiştir.
Üyelerimizin ilk durağı olan ilçe temsilcilerimizin de katıldığı, şube yönetim, denetim ve
disiplin kurulu üyelerimizin de hazır bulunduğu
il toplantılarımız aralıksız devam etmektedir.
2011 yılı için İzmir’den başlayarak Aydın,
İstanbul ve Bolu ile devam ettiğimiz il toplan-

tılarımız 2012 yılında da hız kesmeden devam
edecektir.
Bu toplantılarla daha verimli, bilgili ve doğru sendikacılık yapabilme hedeflenmektedir.
Değerli üyelerimiz,
2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı çıkardığı yönetmeliklerle çalışanların taleplerini
karşılamaktan uzak kalmıştır. Görüşme ve paylaşmadan yana bir anlayışla hareket eden Sendikamız, yönetmeliklerle ilgili gerekli önerileri
kuruma bildirmiştir.
Çalışma ve çalışanlar arasındaki huzuru
sağlamaktan uzak ve iş verimini düşürecek olan
bu yönetmeliklere Sendikamızca gerekli davalar
açılmıştır.
Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi çalışanları sevindirmiştir. Ancak, daha önceden
sözleşmeli çalışmakta iken KPSS ile atanan 4/B’li
çalışanlara da aynı hakların verilmesi adaletin
sağlanması açısından önemlidir.
Sözleşmeli personel istihdamında da hala
ısrar edilmesi doğru değildir.
2011 yılında da özveri ile görev yapan Diyanet çalışanları topluma din hizmeti vermenin ve
vatandaşlarımızın güvenini kazanmanın haklı
gururunu yaşamaktadırlar.
Sendika olarak bizlere düşen görev de
cefakârca çalışan meslektaşlarımıza her yönüyle
katkı sağlayabilmektir.
Üyelerimizin, eş ve çocuklarının geleceği
için kurduğumuz Türk Diyanet Vakıf-Sen Üyeleri ve Aileleri Sosyal Yardımlaşma Sandığı’nın
2012’de daha büyümesi önemlidir. Bunun için
her düzeydeki temsilcilerimizin sandığımıza biraz daha ilgi göstermelerini bekliyorum.
Değerli üyelerimiz,
2011 yılında Anayasa yapımı ile ilgili çalışmalar başlamıştır. Sendikamız da Türkiye KamuSen ile birlikte bu konuya katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını tamamlayarak raporu TBMM
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Başkanı sayın Cemil ÇİÇEK’e sunmuştur. Raporda özellikle; Diyanet İşleri Başkanlığının anayasal bir kurum olarak varlığının korunması,
din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu
olması gibi konular özellikle vurgulanmıştır.

Türk Diyanet Vakıf-Sen, “Hak” kavramını en
yüksek değer bilerek, gelecek nesillere karşı sorumluluğunu unutmadan, toplumun tüm kesimleriyle uzlaşarak ve diyalog kurarak üyesinin ve
ülkesinin hizmetinde olan bir anlayışın sahibidir.

Bu bağlamda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın
kaldırılmasını isteyenlere karşı da basın ve medya yoluyla gerekli cevaplar verilmiş, bundan
sonra da verilmeye devam edilecektir. Çünkü
Diyanet İşleri Başkanlığı ülkemizin vazgeçilmez
ve gerekli bir kurumudur.

Bu anlayışla, 2011 yılında çalışanlarımızın
sesini iktidara ve kurumlara duyurmak için mücadele ettik, bundan sonra da yılmadan mücadelemiz devam edecektir. Etkili olan Sendikamızın yetkili olma zamanı gelmiştir.

666 sayılı KHK; eşit işe eşit ücret getireceği
söylenen düzenleme çalışanlar arasında tam bir
şaşkınlık meydana getirmiş ve yeni adaletsizlikler doğurmuştur.
Din Hizmetleri Sınıfında çalışanlara hiçbir
iyileştirme yapılmaması, yardımcı hizmetler sınıfında çalışan personelin ise komik rakamlarla
hatta mevcuttan daha da düşürülmesi anlaşılamamıştır. Konu ile ilgili Sendikamızca Başbakanlık nezdinde gerekli girişimler başlatılmıştır.
Emekli olduğunda maaşların 700-800 TL.
oranında düşmesi çalışanların 2011’de de en
çok konuştuğu konu olmuştur.
Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanları da
2011’de umduklarını bulamamıştır. Çalışan sayısı diğer kurumlara göre az olmasına rağmen
ve gelir anlamında en zengin kurumlardan birisi
olan Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanları istenen düzeyde gelire sahip değillerdir.
Kira gelirlerinin ek ödeme sayılmadan
ödenmesi sağlanmalıdır.
Bölge Müdürlüklerinde çalışanların yemek
ve servis problemleri çözülememiştir. Çalışanların lojman ihtiyacı çözüme kavuşturulmalıdır.
Bu durum Vakıflar Genel Müdürlüğü için hiç te
zor değildir.
Van’da ve diğer bölgelerde yaşanan deprem felaketi sebebiyle mağdur olan çalışanlarımızın yaraları bir an önce sarılmalıdır.
Kıymetli üyelerimiz,
2011’de Sendikamızın 10. gurur yılını kutladık. Sendikamız ve vefakâr üyelerimiz üzerinde
oluşan baskı, yıldırma, karalama ve yalan üzerine kurulmuş bir anlayışa rağmen 20 bin üyesi ile
inanç, güven ve azimle nice on yıllara ulaşacağımıza inancımız tamdır.
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2012 yılında da Türkiye Kamu-Sen’imizin
20. gurur yılını kutlayacağız. Türkiye Kamu-Sen
ve etrafında kader birliği yapmış 400 bin kamu
çalışanının gösterdiği kararlılık ve onurlu duruş
her türlü takdire şayandır.

Türk Diyanet Vakıf-Sen, ülkemizin her yanında söylemi ve eylemi bir olan, üyesi adına
aldığı emaneti üyesinin hak ve menfaatleri neyi
gerektiriyorsa onu yapan, çalışanlar arasında ayrım yapmayan, herkesi kucaklayan ve kuşatan,
sendikal rekabeti hizmet yarışı olarak gören bir
anlayışın adıdır.
Bu anlayışımıza rağmen; üye sayısını artırma uğruna hiçbir ahlaki, insani ve vicdani değer
tanımayan, yalanla, iftirayla ve haksız olduğu
halde gücün esiri olarak sendikacılık yaptıklarını
zannedenleri çalışanlarımızın takdirlerine bırakıyorum.
Değerli üyelerimiz,
2012 yılında hizmet kolumuzdaki sendikalar başta olmak üzere, bütün sendikacı arkadaşlara çağrıda bulunarak; sendikal hareketi iyiye,
güzele, doğruya, adaletli paylaşmaya, sevgide
birleşmeye, gönülleri bütünleştirmeye götüren
bir araç olduğunu unutmadan; hakça bakışı, anlayışı, anlatışı ve paylaşımı tesis etmek, temin etmek hepimizin görevi olduğunu hatırlatıyorum.
Sendikamızın kuruluşundan bugüne kadar
emeği geçmiş vefat edenleri rahmet ve dua ile
anıyorum. Emekli olmuş ve halen görevde olan
kıymetli meslektaşlarımızı, yönetim kurulu üyelerimizi, bütün temsilcilerimizi ve değerli üyelerimizi kutluyor ayrı ayrı hepsine saygılarımı
sunuyorum.
2012 yılının devletimizin, milletimizin, camiamız ve üyelerimizin birlikte huzurlu, mutlu,
müreffeh ve kimseye muhtaç olmadan, adaletin
ve hakkın en üst seviyede yaşandığı bir yıl olmasını bizleri yaratan ve yaşatan Yüce Allah’tan
(CC) niyaz ediyorum.

Selam ve saygılarımla. Allah’a Emanet Olun.

(Atama ve Yer Değiştirme, Sınav ve Görevde Yükselme)

YÖNETMELİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Bilindiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Atama
ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Sınav Yönetmeliği
ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelikler 25-26 Ekim 2011
tarihlerinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş
bulunmaktadır.
Yapılan bu yönetmelik değişiklikleri Diyanet
İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu yürürlüğe girdiği
tarihten bu tarafa (13 Temmuz 2010) uygulayıcı
durumda olan İl ve İlçe müftülükleri ile çalışanları
temsil eden sendikalardan görüş alınmasına
rağmen teklif edilen maddelerden istifade
edilmediği görülmektedir.
Atama ve Yer Değiştirme, Sınav ve Görevde
Yükselme Yönetmeliklerinde; 50’nin üzerinde
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DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez ve Taşra
Teşkilatında çalışan personelin çalışma hayatını
ve özlük haklarını zor duruma sokabilecek
madde tespit edilmiştir. Bu durum da Diyanet
İşleri Başkanlığının; personelini ve sunduğu din
hizmetlerini kitaplardan tanıyan yöneticilerce
yönetildiğini ve idarecilik ve hizmet anlayışlarını
ortaya koymaktadır.
Sendikamız Diyanet İşleri Başkanlığı
çalışanlarına ve üyelerine karşı sorumluluğu
gereği yürürlüğe giren yönetmelik değişikliklerini
inceledik, çalışma hayatına getireceği olumlu ve
olumsuz durumları tespit ettik, çalışanların çalışma
hayatıyla ilgili sıkıntılarının çözümü noktasında 23
Aralık 2011 tarihinde hukuk yoluna başvurduk.

DİB ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇTIĞIMIZ DAVA DİLEKÇESİ

DANIŞTAY

BAŞKANLIĞINA

Yürütmeyi Durdurma Talebi Vardır
DAVACI : Türk Diyanet Vakıf Sen ( 4688 Sayılı Yasa 19/f )
VEKİLİ
: Av. Dr. Hamit KOCABEY- Av. Yüksel EVCİ
İzmir Caddesi, Fevziçakmak 1.Sokak, No: 7/5 Kızılay/ Ankara
DAVALI : Diyanet İşleri Başkanlığı / Ankara
T. TARİHİ : 25.10.2011 (Resmi Gazetede Yayım Tarihi)

İSTEMİN ÖZETİ :
25.10.2011 tarih ve 28095 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Diyanet
İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin ;
1- 6. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin 2. alt bendinde yer alan “...veya ilahiyat
fakültelerinde beş yılı öğretim üyesi olmak üzere toplam on yıl görev yapmış olmak,” ibaresinin,
2- 6. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinin 2. alt bendinde yer alan “...veya ilahiyat
fakültelerinde beş yılı öğretim üyesi olmak şartıyla kamu kurum ve kuruluşlarında toplam oniki
yıl görev yapmış olmak,”ibaresinin,
3- 6. maddesinin, 1 fıkrasının (f ) bendinin 2. alt bendinde da yer alan “…veya üstü veya ilahiyat
fakültelerinde beş yılı öğretim üyesi olmak şartıyla kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on iki
yıl görev yapmış olmak” ibaresinin,
4- 6. maddesinin 1. fıkrasının (p) bendinin 2. alt bendinde yer alan “...veya ilahiyat fakültelerinde
öğretim üyesi olarak on yıl görev yapmış olmak” ibaresinin,
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5- 6. maddesinde, 2. fıkrasının (a) bendinin 2. alt bendinde yer alan “…kamu kurum ve kuruluşlarında
toplam beş yıl görev yapmış olmak“ ibaresinin,
6- 6. maddenin 2. fıkrasının (b) bendi 1. alt bendinde yer alan “Din Hizmetleri ve Eğitimi, Hac ve
Umre İşleri, Eğitim Merkezleri ve İlçe Şube Müdürlükleri için en az dört yıllık dini yüksek öğrenim”
cümlesinde yer alan “dini” ibaresinin,
7- 6. maddesinin, 2. fıkrasının (d) 2. alt bendinde yer alan “İlahiyat alanında yüksek lisans yapmış
olmak” ibaresinin,
8- 6. Maddesinin 2. fıkrasının (g) bendinin 2. alt bendinde yer alan “Veri hazırlama ve kontrol
işletmeni kadrosunda üç yıl çalışmış olmak, ibaresinin,
9- 6. maddesinin, 2. fıkrasının (h) bendinin 2. alt bendinde yer alan “En az imam-hatip lisesi mezunu
olmak,” ibaresinin,
10- 9. maddesinin 1. fıkrasında yer alan, “İller; il müftüleri, il müftü yardımcıları ve şube müdürlerinin
atama ve yer değiştirmelerine esas olmak üzere hizmet gerekleri dikkate alınarak dört gruba
ayrılmış ve (EK-1) sayılı listede gösterilmiştir” anlatımındaki “dört” ibaresinin, ve “EK-1) sayılı
listede gösterilmiştir. Cümlesinde açıklanan ve yönetmelik ekinde ek-1 olarak yer alan “EK-1 illerin
gruplandırılması Sayılı Listenin”
11- 9. maddesinin 2. fıkrasında yer alan, “İlçeler; ilçe müftüleri ve vaizlerin atama ve yer
değiştirmelerine esas olmak üzere hizmet gerekleri dikkate alınarak beş sınıfa ayrılmış ve (EK-2) sayılı
listede gösterilmiştir. Cümlesindeki “5 sınıf ” ibaresi ile yönetmelik ekinde ek-2 olarak gösterilen
“ek-2 ilçelerin sınıflandırılması II sayılı listenin”
12- 10. maddesinde yer alan “Bütün grup ve sınıflarda hizmet süresi asgari üç, azami beş yıldır”
ibaresinin,
13- 11. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “Grup hizmetine tabi personelin bütün gruplarda, sınıf
hizmetine tabi personelin de bütün coğrafi bölgelerde çalışması esastır” ibaresinin,
14- 11. maddesinin, 3 fıkrasının (d) bendinin 2. alt bendinde yer alan “İl veya birinci sınıf ilçelere
atanabilmek için asgari sekiz yıl vaiz olarak çalışmış olma şartı aranır” İbaresinin;
15- 11. maddesinin, 3. fıkrasının (ç) bendinin 3. alt bendinde yer alan “Bütün gruplarda azami
hizmet süresini tamamlayan şube müdürü, grubuna bakılmaksızın daha önce görev yapmadığı
illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçesine atanır”. Hükmünün,
16- 11. maddesinin, 4. fıkrasında yer alan “ilk defa ataması yapılan personel bu yerlerdeki asgari
görevleri süresince bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2)
numaralı alt bentlerinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar.” ibaresinin,
17- 11. maddesinin, 5 fıkrasında yer alan EK-5 ve EK-5/A Performans Değerlendirme formlarının,
18- 12. maddesinde yer alan “Grup veya sınıf bakımından atandıkları il veya ilçelerde azami
hizmet süresini doldurdukları halde, üst grup veya sınıflara atanamayanların buralarda geçirdiği
fazla çalışma süreleri, atanabilecekleri grup veya sınıf hizmetinden sayılır. ” hükmünün,
19- 16. maddesinde yer alan “Taşra teşkilatında görev yapan şeflerin bulundukları yerde hizmet
süreleri beş yıldır. Bu süre Başkanlıkça bir yıl uzatılabilir. ” ibaresinin,
20- 18. maddesinin 3 fıkrasında yer alan “Taşra teşkilatında bulunan şoför ile yardımcı hizmetler
sınıfındaki kadrolara ilk defa veya naklen atanacaklar, .. ilçelerde ise, müftü, dini yüksek ihtisas
merkezi müdürü veya eğitim merkezi müdürünün inhası üzerine kaymakam onayı ile atanırlar .”
hükmünün,
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21- 18 maddesinin 9 fıkrasının c bendinde yer alan “Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve
müezzin-kayyım kadrolarına açıktan vekil olarak atanacaklarda, öncelikle atanacağı kadro
için asılda aranan şartlar aranır. Asılda aranan şartlara haiz aday bulunamaması durumunda,
geçerlilik süresi geçmiş olsa da mesleki yeterlik belgesi bulunanların; bu niteliklere haiz adayın

22- 19. maddesinin 1 fıkrasının ç bendinde yer alan “Başkanlıkça veya mahalli mülki amir
tarafından görülecek idarî lüzum ve zaruretler bulunması, ” ibaresi ile aynı maddenin 4 fıkrasında
yer alan “...bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-6 Cami Görevliliği Değerlendirme Kıstasları Formu
ile birlikte özlük dosyasına göre inceler. ” ibaresi ile EK-6 formu’ nun,

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN

da bulunamaması halinde mesleki yeterlikleri bakımından il müftülüğünce yapılacak sınavda
başarılı olanların açıktan vekil olarak ataması yapılabilir. ” hükmü,

23- 19. Maddenin 4. Fıkrasında yer alan “Bu maddede belirtilen sebepler dışında, cami görevlilerinin yer
değiştirmelerine esas olmak üzere illerde il müftüsünün başkanlığında, durumu görüşülecek görevlinin
bağlı bulunduğu müftü dâhil beş kişiden oluşan bir Değerlendirme ve Yer Değiştirme Komisyonu kurulur.
Bu Komisyon; her yıl Haziran ayında toplanarak cami görevlilerinden bulunduğu görev yerinde beş yılını
tamamlamış olanlardan, bağlı olduğu müftülükçe veya lüzumlu görülmesi halinde il müftülüğünce
komisyonda görüşülmesine karar verilenlerin durumlarını bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-6 Cami
Görevliliği Değerlendirme Kıstasları Formu ile birlikte özlük dosyasına göre inceler. Bu Yönetmeliğin
17 nci maddesinde belirtilen gruplardaki camilere Komisyon tarafından nakli gerekli görülenlerin il içi
nakilleri, 18 inci maddede belirtilen esaslar dikkate alınarak valiliklerce yapılır; il dışı nakil teklifleri ise
Başkanlığa gönderilir. Nakli gerekli görülmeyenlerin, durumları her üç yılın sonunda aynı usulle yeniden
değerlendirilir” hükmünün,
24- 20 maddesinin 1 fıkrasının b bendinin 1 alt bendinde yer alan “Atandığı il veya ilçede bir yılını
tamamlayanlar il içi; üç yılını tamamlayanlar ise il dışı yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
Grup ve sınıf hizmetine tabi olanların il dışı nakillerinde asgari hizmet süreleri dikkate alınır. ”
ibaresinin,
25- 24. maddenin 1. fıkrasının ( c ) bendinde yer alan “şube müdürlüğü” ibaresi ile 2 fıkrasında
yer alan “Merkez teşkilatı birimlerinde tecrübe edinmiş personel ile norm kadro fazlası personel,
ihtiyaç durumları gözetilerek taşra teşkilatında görevlendirilebilir veya buralara atanabilir. ”
ibaresinin,
……….
HUKUKA AÇIKÇA AYKIRI OLMASI VE DAVALI KURUM MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATLARINDA ÇEŞİTLİ
KADEMELERDE GÖREV YAPAN MÜVEKKİL SENDİKA ÜYELERİNİN TELAFİSİ GÜÇ YA DA
İMKÂNSIZ
ZARARLARINA NEDEN OLDUĞUNDAN ÖNCELİKLE YÜRÜTMELERİNİN DURDURULMASINA
YAPILACAK YARGILAMA SONUNDA İPTALLERİNE KARAR VERİLMESİNİ SAYGIYLA DİLERİZ.
23.12.2011
Av. Dr. Hamit KOCABEY
Davacı Vekili
Ekler:
Vekaletname
Bazı maddelerinin İptali istenen yönetmelik

2004 yılından beri her yıl Nisan ve Ekim aylarında Kurum İdari Kurulu toplantılarına katılan yetkili
sendika ve ona destek veren değerli çalışanlar acaba bu durumdan memnun mudur? Takdir kıymetli
Diyanet Çalışanlarınındır.

KIYMETLİ ÜYELERİMİZE VE BÜTÜN ÇALIŞANLARIMIZA DUYURULUR.
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Sınav Yönetmeliğinde Diyanet Çalışanlarını mağdur eden ve adaletsizliğe
sebep olacak maddeleri de mahkemeye taşıdık.

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA
Yürütmeyi Durdurma Talebi Vardır
DAVACI : Türk Diyanet Vakıf Sen ( 4688 Sayılı Yasa 19/f )
VEKİLİ
: Av.Dr. Hamit KOCABEY
İzmir Caddesi, Fevziçakmak 1.Sokak, No: 7/5 Kızılay/ Ankara
DAVALI : Diyanet İşleri Başkanlığı / Ankara
T. TARİHİ : 26 .10. 2011 (Resmi Gazetede Yayın Tarihi)
İSTEMİN ÖZETİ : 26.10.2011 tarihli ve 28096 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Diyanet İşleri
Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin
1- 5. Maddesinin 1. Fıkrası (b) bendinde yer alan “Görev veya görev yerlerini değiştirmek için
açılan sınavlara katılmak isteyen cami görevlileri, kariyer unvanlar için yapılacak sınavlara
katılmak isteyen personel ile yurt dışı, hac ve umre hizmetlerinde görevlendirilmek için
Başkanlıkça yapılacak sınavlara katılacakların, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (MBSTS)
girmeleri ve Başkanlıkça belirlenen puanı almaları şarttır” hükmünün
2- 9. Maddenin 2 paragrafında yer alan “ (2) İl ve ilçelerde münhal bulunan kadrolar için açılacak
sınavlar il müftülüğü değerlendirme ve sınav kurulunca yapılır. Bu kurul, valilik onayı ile il müftüsü,
müftü yardımcısı veya metropol ilçe müftüsünün başkanlığında biri münhal bulunan kadronun
bulunduğu ilçe müftüsü olmak üzere ilçe müftüleri, eğitim görevlisi ve vaizlerin katılımıyla başkan
dahil üç asıl iki yedek üyeden oluşur ve devamlılık arz eder. Sınav yoğunluğu dikkate alınarak aynı
usulde birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir. Sınav yeri ilanda belirtilir” hükmünün;
AÇIKÇA HUKUKA AYKIRI OLMASI VE DAVALI KURUM MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATLARINDA ÇEŞİTLİ
KADEMELERDE GÖREV YAPAN MÜVEKKİL SENDİKA ÜYELERİNİN TELAFİSİ GÜÇ YA DA İMKÂNSIZ
ZARARLARINA NEDEN OLDUĞUNDAN ÖNCELİKLE YÜRÜTMELERİNİN DURDURULMASINA,
YAPILACAK YARGILAMA SONUNDA İPTALLERİNE KARAR VERİLMESİ DİLEĞİDİR.
…………..
SONUÇ VE İSTEM;
Yukarıda açıklanan ve Yüksek Mahkemenizce kendiliğinden gözetilecek nedenlerle;
26.10.2011 tarihli ve 28096 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav
Yönetmeliğinin;
1- 5. Maddesinin 1. Fıkrası (b) bendinde yer alan “Görev veya görev yerlerini değiştirmek için
açılan sınavlara katılmak isteyen cami görevlileri, kariyer unvanlar için yapılacak sınavlara
katılmak isteyen personel ile yurt dışı, hac ve umre hizmetlerinde görevlendirilmek için
Başkanlıkça yapılacak sınavlara katılacakların, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (MBSTS)
girmeleri ve Başkanlıkça belirlenen puanı almaları şarttır” hükmü,
2- 9. Maddenin 2 paragrafında yer alan “ (2) İl ve ilçelerde münhal bulunan kadrolar için açılacak
sınavlar il müftülüğü değerlendirme ve sınav kurulunca yapılır. Bu kurul, valilik onayı ile il müftüsü,
müftü yardımcısı veya metropol ilçe müftüsünün başkanlığında biri münhal bulunan kadronun
bulunduğu ilçe müftüsü olmak üzere ilçe müftüleri, eğitim görevlisi ve vaizlerin katılımıyla başkan
dahil üç asıl iki yedek üyeden oluşur ve devamlılık arz eder. Sınav yoğunluğu dikkate alınarak aynı
usulde birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir. Sınav yeri ilanda belirtilir” hükmü,
Anayasa, yasa, Yönetmelik, İdare Hukuku Genel Prensiplerine aykırı olmasının yanında, kamu
hizmeti gerekleri ve kamu yararı amacı taşımayan, hukuka açıkça aykırı ve müvekkil sendika
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Yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygıyla diler
ve isteriz. 26.12.2011
Av. Dr. Hamit KOCABEY
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üyelerinin telafisi mümkün olmayan zararlarına neden olduğundan hakkında Yürütmenin
Durdurulmasına, yargılama sonunda iptallerine,

Davacı Vekili
Eki

;

Davalı kurum yazı
İptali istenen Yönetmelik,
Vekâletname

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KARİYER
BASAMAKLARINDA YÜKSELME YÖNETMELİĞİ
YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Diyanet İşleri Başkanlığı “VAİZLİK, KUR’AN
KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ, İMAM-HATİPLİK VE
MÜEZZİN-KAYYIMLIK KADROLARINA ATAMA VE
BU KADROLARIN KARİYER BASAMAKLARINDA
YÜKSELME YÖNETMELİĞİ” 23 Aralık 2011 tarih
ve 28151 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girdi.
Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak yürürlüğe giren
bu yönetmeliği detaylı bir şekilde inceleyerek,

KKTC Din Görevlileri
Sendikası’ndan Ziyaret
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din Görevlileri
Sendikası Genel Başkanı Mehmet DERE, Yönetim
Kurulu Üyesi Hüseyin ÖĞÜT ve Kıbrıs Türk Memur
Sendikası Genel Başkanı Çelebi ILIK Türk Diyanet
Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri ÜNAL`a 08.12.2011
Perşembe günü bir nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette iki ülke sendikaları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüş alış verişinde
bulunuldu.

çalışanların aleyhine olan ve yıllarca bu kuruma
hizmet eden çalışanların yükselmesinde engel
olan maddeleri tespit edip düzeltilmesi noktasında
adalete başvuracağımızdan kimsenin şüphesi
olmasın.
Sendika olarak adaletli kanun, yönetmelik,
yönerge vs. çıkması istiyor ve arzu ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel merkezi

Genel Başkan Nuri ÜNAL,
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyetindeki soydaşlarımızın hak arama mücadelesinde her zaman yanlarında
olacaklarını söyleyerek çalışmalarında başarılar diledi.
Sayın Çelebi ILIK’ın genel
başkanı olduğu Kuzey Kıbrıs
Türk Memur Sendikası’nın Türkiye Kamu-Sen ailesi arasında
bulunduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını belirtti.
Ünal, ziyaretten dolayı heyete teşekkür
ederken, Din Görevlileri Sendikası Genel Başkanı
Mehmet DERE ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin
ÖĞÜT’e Sendikamızın logosu bulunan saat ve kalem hediye edildi.
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TÜRKİYE KAMU-SEN

ANAYASA ÇALIŞMALARI SONUÇLANDI
Türkiye Kamu-Sen ve üye sendikalar Anayasa değişikliği konusunda çalışmaları
sonuçlandırdı.
Türkiye’nin dörtbir yanından 30’un üzerinde akademisyen, uzmanlar ve sivil toplum
kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı 17 Eylül 2011 Cumartesi günü Anayasa Çalıştayı yaparak
çalışmalarına başlayan Türkiye Kamu-Sen, Kasım 2011 tarihinde sonuç bildirgesini yayınladı.
TBMM Başkanı Sayın Cemil ÇİÇEK’in Türkiye Kamu-Sen’i ziyaretinde yeni Anayasa hakkında
çalışmaların sonuçlarını TBMM’ye gönderilmek üzere kendilerine verildi.

TÜRKİYE KAMU-SEN
“ANAYASA’DA TEMEL İLKELER” ÇALIŞTAY RAPORU
KASIM 2011
Demokratik sistemlerde anayasa yapımı için
mutlaka bir hukuk boşluğunun doğması gerekmez. Anayasa yapılması için bir darbe veya ihtilal
yapılarak mevcut düzenin ortadan kaldırılmasına
ihtiyaç yoktur.
Olağan durumlarda da anayasa yapılabilir. Egemenliğin asli sahibi, olağan süreçte de bir anayasa
yapma hak ve yetkisine sahiptir. Bu da egemenlik
anlayışının mahiyetinden kaynaklanmaktadır.
Anayasalar ebedi değillerdir. Anayasa yapıcı
ne kadar soyut ve genel kurallar koysa da gelecekte ortaya çıkabilecek tüm durumları öngöremez.
Dolayısıyla zaman içerisinde bir anayasa yapılması gündeme gelebilir.
Bu durumda anayasanın, tüm kesimlerin katılımı sağlanarak uzlaşmaya dayalı olması önem
taşımaktadır.
Ayrıca anayasa yapım sürecinin her aşamasında tüm kesimlerin görüşlerini özgürce açıklayabilecekleri bir ortam da gereklidir.
Anayasal düzenlemeler, çoğunlukla hukukun
adalete bağlı kalmasını sağlayacak şartları meydana getirme amacını taşımaktadır.
Bir başka deyişle, anayasalar siyasal yaşamın
aktörleri değil, hakemleri olarak tarih sahnesine
çıkmışlardır.
Bu ideal tasarım nasıl gerçekleştirilecektir?
Çözüm için demokrasi ve demokratik süreçlere
başvurulmuş, yasa yapımı belirli aralıklarla seçmenlere hesap vermesi gereken seçilmiş (temsili)
organlara bırakılmıştır.
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Denilebilir ki, modern çağda temel hak ve
hürriyetleri garanti etmek üzere hukuk devletinin

inşasında demokrasi ve demokratik süreçler vazgeçilmez olarak belirmiştir.
Anayasa yapımının her aşamasında halkın katılımı, anayasa yapım sürecinin demokratik meşruiyetini güçlendirici etki yaratacaktır.
Uzlaşmanın ilk adımı TBMM’de atılmalıdır, yasama organında sağlanamayan uzlaşmanın toplum kesimlerince gerçekleştirilebilmesi oldukça
zordur.
Anayasanın yapılması söz konusu olduğunda
asli kuruculuk işlevi ortaya çıkmaktadır.
Asli kuruculuk yetkisi hukuksal anlamda sınırsız bir yetkidir. Ancak, bu yetki dahi toplumun
temel değerleri ile (meşruiyet anlayışı ile) uyumlu
olduğu ölçüde başarılı ve tartışmalardan uzak bir
anayasa yapabilir.
Bu nedenle, asli kuruculuk yetkisini alanların
ülkenin bütünlüğünü ve birliğini bozacak düzenlemelerden uzak durması gerekir. Aksine davranış
kendi varlığını inkâr anlamına gelecektir.
Anayasa yapım sürecine girildiği ifade edilen
bu günlerde, olabildiğince geniş katılımlı ve toplumu tümüyle kucaklayan bir anlayışla yola çıkılması, meşru ve uygulanabilir anayasanın müjdecisi
olacaktır.
YAPILACAK ANAYASADA;
¾ Anayasanın Yapım Sürecinde Geniş Katılım Sağlanmalıdır.
¾ Anayasa Çerçeve Anayasa Olmalı, Gereksiz Ayrıntılardan Uzak Açık ve Net Hükümler İçermelidir.
¾ Anayasanın Genelinde Kullanılan Dilin
Açık, Anlaşılır ve Tutarlı Olması Gerekir. Sadece Uz-

¾ Uluslararası Sözleşmeler İle İlgili Mutlaka
Bir Ön Denetim Sistemi Getirilmeli Ve Bu Denetim
Anayasa Mahkemesi’ne Verilmelidir.

¾ Anayasada Cumhuriyetimizin Kuruluş
Felsefesi İle Taşınan Değerlerin Koruma Altına
Alındığı İlk Üç Maddesi ve Bu Maddeleri Koruma
Altına Alan Dördüncü Maddesi Asla Anayasa Tartışmalarının Konusu Yapılmamalıdır

¾ Temel Hak Ve Hürriyetlerle İlgili Yapılacak
Düzenlemede Çok Kültürlülüğü Çağrıştıran Temalara Ve Grup Hakları Gibi Tanımı Ve Hukuki Niteliği
Belli Olmayan Ve Siyasi Açıdan Kötüye Kullanılmaya Müsait İfadelere de Yer Verilmemelidir.

¾ Devletin Temel Amaç Ve Görevlerini Düzenleyen Anayasanın Beşinci Maddesi Korunmakla Beraber, Bu Başlık Altında Devlete Bilimi Geliştirme Görevi İle Kültür Coğrafyamızda Yer Alan Akraba Devlet Ve Topluluklar İle Her Türlü Kültürel Ve
İktisadi İlişkilerin Geliştirilmesi Suretiyle Bölge Ve
Dünya Barışının Korunmasına Katkıda Bulunmak
Görevlerinin de Verilmesi, Çağdaş Gelişmelere Ve
Çağın İhtiyaçlarına Uygun Olacaktır.
¾ Temel Hak Ve Hürriyetler Klasik Üçlü Ayrıma Gidilmeden Maddeler Halinde Düzenlenebilir.
Bu Yapılırken Devlete Olumlu Edim Yüklemeyen
Haklar Önce Düzenlenmeli. En Son Olumlu Edimler Yükleyen Haklara Yer Verilmelidir.
¾ Eşitlik Ve Ayrımcılık Maddesi Genel Esaslar Kısmında Değil, Temel Hak Ve Hürriyetler Kısmında Düzenlenmelidir.
¾ Mevcut Anayasada Temel Hak Ve Hürriyetler Konusunda Özellikle 2001 Yılında Ve 2004
Yılında Yapılan Anayasa Değişikliği İle Önemli,
Olumlu Ve Reform Niteliğinde Değişiklikler Yapılmıştır. Bu Değişikliklerin Aynen Benimsenmesi Gerekir.
¾ Temel Hak ve Hürriyetler Konusunda Bir
Hak Ve Ödev Olan Vatan Hizmeti Ve Vergi Ödevinin
Dışında, Ödev Boyutunun Yer Almaması Gerekir
¾ Temel Hak Ve Hürriyetlerin, Mevcut Anayasada Olduğu Gibi Geniş Olarak Düzenleme
Yolu Tercih Edilir İse, Sınırlandırılması Konusunda
Anayasada Genel Sınırlama Nedenlerine Yer Verilmemeli, Hak Ve Hürriyetler Sadece İlgili Maddede
Öngörülen Özel Sebeplerle Sınırlandırılabilmelidir.
Özel Sınırlama Nedenleri Belirlenirken Evrensel
Düzenlemeler Dikkate Alınmalıdır.
¾ Temel Hak Ve Hürriyetlere İlişkin Uluslararası Sözleşmeler İle Kanunların Çatışması Halinde,
Hak Ve Hürriyetleri Daha Geniş Ölçüde Düzenleyen Hükmün Esas Alınması Gerekir. Ayrıca, Hak Ve
Hürriyetleri Daha Geniş Düzenlemesi Durumunda
Uluslararası Sözleşmeye Değer Tanıyan Anayasal
Düzenlemenin de Bireysel İnsan Haklarına İlişkin
Olanlarla Sınırlanması Uygun Olacaktır.
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manların Değil, Vatandaşların da Kolayca Anlayabileceği Bir Dil Kullanılmalıdır. Anayasada Kavram
ve Dil Bütünlüğünün sağlanması gerekir.

¾ Vatandaşlık Tanımı İle İlgili 1982 Anayasasının 66. Maddesindeki Mevcut Düzenlemenin
Aynen Muhafaza Edilmesi Gerekir
¾ Mülkiyet Ve Miras Hakkı Teminat Altına
Alınmalıdır. Gerçek Ve Tam Karşılığı Ödenmeden
Mülkiyet Hakkına Müdahale Edilmemelidir.
¾ Laiklik İlkesi Özgürlük Boyutu İle Ele Alınmalı, Din Ve Devlet İşlerinin Ayrılığının Yanı Sıra,
Din Hürriyeti Boyutu da Anayasa İle Korunmalıdır.
Ayrıca Devletin Dinler Ve İnançlar Karşısında Tarafsızlığı da Garanti Altına Alınmalıdır.
¾ Din Kültürü Eğitimi Konusunda Mevcut
Anayasadaki Düzenlemenin Benimsenmesi, Ancak Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinin Çoğulcu
Bir İçeriğe Kavuşturulması Gerekir. Din Eğitimi Ve
Öğretiminin İse İlk ve Orta Öğretim Okullarında İsteğe Bağlı Olarak Yapılması Sağlanmalıdır.
¾ Temel Hak Ve Hürriyetler Düzenlenirken
Birbiriyle Çok Yakından Bağlantılı Hak Ve Hürriyetler Aynı Madde İçerisinde Düzenlenmelidir.
Bir anlamda genel kültür kapsamında olması
gerekli olan din kültürü dersinin, mevcut anayasadaki düzenlemede olduğu gibi, herkes için zorunlu olması isabetli olacaktır.
Başka bir deyişle devlet, ilk ve orta öğretimde
öğrenciler arasında herhangi bir ayrım yapmadan
bütün öğrencilere din kültürü dersini vermesi bir
zorunluluk olarak kalmalıdır.
Bir anlamda genel kültür kapsamında olması
gerekli olan din kültürü dersinin, mevcut anayasadaki düzenlemede olduğu gibi, herkes için zorunlu olması isabetli olacaktır.
Başka bir deyişle devlet, ilk ve orta öğretimde
öğrenciler arasında herhangi bir ayrım yapmadan
bütün öğrencilere din kültürü dersini vermesi bir
zorunluluk olarak kalmalıdır.
¾ Devlet Türkçeden Başka Bir Dilde Eğitim
Ve Öğretim Yapamaz. Ancak Özel Öğretim Kurumları, Mahalli Nitelikli Lehçe Ve Dil Öğretimi
Yapabilirler. Yine Devlet Yabancı Dille Eğitim Anlayışından Vazgeçip, Yabancı Dil Öğretimini Önemle
Benimsemelidir.
¾ Anayasada Basın Hürriyetinin İletişim Özgürlüğü Olarak Benimsenmesi Gerekir.

11

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN

¾ Anayasada Siyasi Partilere Üye Olma Hakkının Kapsamı Genişletilmelidir. Hâkim Ve Savcılar,
Kolluk Kuvveti İle Silahlı Kuvvetler Mensupları Gibi
Stratejik Kamu Görevinde Bulunanlar Hariç, Herkes Siyasi Partilere Üye Olabilmelidir.
¾ Seçme Hakkına Getirilen Sınırlamaların
Kapsamı Daraltılmalıdır. Er Ve Erbaşlar İle Askeri
Öğrencilere seçme (Oy) Hakkı Tanınmalıdır.
¾ Temel Hak Ve Özgürlüklerin Anayasa
Yargısı Yoluyla Etkin Bir Şekilde Korunmasını Sağlamak Amacıyla Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel
Başvuru Yolu muhafaza edilmelidir. Bireysel Başvuruya Konu Olacak Hak Ve Özgürlükler Belirlenirken
Uluslararası Sözleşmelere Atıf Yapılmamalı, Doğrudan İlgili Anayasa Maddelerine Atıf Yapılmalıdır.
¾ Devletin Ekonomik Ödevlerinin Sınırına
İlişkin Düzenlemenin, Devlete Olumlu Edim Yüklemeyen Sendika Kurma Hakkı Ve Grev Hakkı Gibi
Sosyal Hakları Kapsamaması Gerekir. Öte yandan,
Devlete Olumlu Edim Yükleyen Sağlık, Eğitim Ve
Sosyal Güvenlik Hakkı Gibi Sosyal Hakların Bir Sınırlamaya Tabi Olmaması Gerekir.
¾ Grev Hakkının Kamu-Özel Ayrımı Yapmaksızın Tüm Çalışanlara (Hâkim ve Savcılar, Kolluk Kuvveti İle Silahlı Kuvvetler Mensupları Hariç),
Örgütlenme Hakkı Çerçevesinde Eşit Olarak Tanınması Gerekir.
¾ Emeklilere ’de Sendika Kurma Hakkı Tanınmalıdır.
¾ Memurlar Bakımından Toplu Sözleşmenin Kapsamı Sadece Mali Konularla Sınırlandırılmamalı, Diğer Özlük Hakları da Toplu Sözleşme
Kapsamında Olması Gerekir.
¾ Demokratik temsili makamlar için aday
belirleme süreçlerinde parti yönetimlerine %5 gibi
sınırlı bir kontenjan dışında merkez yoklaması ile
aday belirleme yasağı Anayasa hükmü haline getirilmelidir.
¾ Seçim sistemi demokratik temsili sağlayacak şekilde yeniden ele alınmalıdır. Ülke barajı makul seviyeye indirilmeli, nispi temsil esaslı Türkiye
milletvekilliği ve tercihli oy sistemi getirilmelidir.
¾ Milletvekilliklerinin seçim çevrelerine ve
illere dağılımında, demokrasinin temel ilkelerinden genel ve eşit oy ilkesi ile uyumu sağlamak
bakımından, güncel seçmen kütüklerinde kayıtlı
seçmen sayısının esas alınacağı ilkesel temelde
belirtilmelidir.
¾ Siyasi partilere yapılan hazine yardımı %1
ve üzerinde oy alan partiler arasında aldıkları oy
oranı nispetinde dağıtılmalıdır.
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¾ Partilerin ve milletvekili adaylarının seçim
harcamalarının denetiminin Yüksek Seçim Kurulu-

nun idari kanadında oluşturulan bir birim tarafından gerçekleştirilmesi gerekir.
Bir anlamda genel kültür kapsamında olması
gerekli olan din kültürü dersinin, mevcut anayasadaki düzenlemede olduğu gibi, herkes için zorunlu olması isabetli olacaktır.
Başka bir deyişle devlet, ilk ve orta öğretimde
öğrenciler arasında herhangi bir ayrım yapmadan
bütün öğrencilere din kültürü dersini vermesi bir
zorunluluk olarak kalmalıdır.
Başbakan’ın Konumu
*Parlamenter rejimlerde olması gerektiği
şekliyle Başbakan, anayasada eşitler arasında
birinci (primus inter pares)konumuna uygun
olarak düzenlenmelidir.
Ancak,
Diyanet İşleri Başkanlığının,
Türkiye’nin özel şartları dikkate alınarak anayasal bir kurum olarak düzenlenmeye devam edilmeli, detayı yasama organınca belirlenmek şartıyla, İslam Dininin tüm inanç kesimlerine din hizmeti sunabilecek bir bünyeye sahip kılınmalıdır.
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
*Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu,
Hâkimler Yüksek Kurulu ve Savcılar Yüksek Kurulu olarak ve birbirinden bağımsız bir şekilde
ikili bir yapıda yeniden düzenlemelidir.
Yüce Divan:
*Yüce divan görevinin Anayasa Mahkemesinden alınarak Yargıtay Ceza Daireleri
başkanlarından oluşturulacak bir özel daire
tarafından yerine getirilmesi çok daha uygun
olacaktır.
Genel Kurmay Başkanının atanması, Milli
Savunma Bakanı tarafından önerilmek suretiyle
Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanın onayı
şeklinde düzenlenmelidir. Genel Kurmay teşkilatının askeri hizmetin gereklerine göre işleyecek
özerk yapısı korunmalı, Genel Kurmay Başkanının
Milli Savunma Bakanına karşı sorumlu olduğu
anayasada belirtilmelidir.
*Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevi Anayasada
daha somut ifadelerle düzenlenmek suretiyle Silahlı Kuvvetler İç Hizmet Kanununda yer alan ünlü
35. madde tartışmaları da kökten çözümlenebilir.
Devlet ve Diğer Kamu Tüzelkişilerince yürütülecek asli ve sürekli hizmetlerin Kamu Görevlilerince yerine getirileceği vurgusu daha güçlü şekilde
yapılmalı, üst derece idari kamu görevlerinin özel
kesimden aktarılan ve yeterli kamu hizmeti tecrübesi olmayan kişilerce yürütülmesi eğilimi önlenmelidir. Böylece, devletin bir şirket mantığı ile
değil, kamu hizmeti üreten sosyal devlet mantığı
ile yönetilmesi mümkün olabilir.

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN

Ahmet GÜMÜŞ
Genel Başkan Yardımcısı
(Basın ve Halkla İlişkiler)

SENDİK AL İLKE
ve DEĞERLER
Biz insanoğlu Yüce Mevla’nın yarattığı canlıların en şereflisiyiz. İnsan boş yere yaratılmamış ve
başıboş bırakılmamıştır.
Sorumluluk taşıyan ve kendisine irade verilmiş olan varlıktır. İnsan varolduğu çevre ve
konum gereği kendisine verilen iradeyi kullanabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Bununla
birlikte Yüce Mevla, insanoğluna hayatını sürdürebilmesi için sayısız nimetler vermiştir. Bu
nimet ve imkânlara karşıda sorumululuğu bulunmaktadır.
İnsan sadece kendine değil içinde yaşadığı topluma, ailesine ve çevresine karşı da sorumluluk taşımaktadır. Bu sorumlulukların yerine getirilmesinde
hak ve hukuklar oluşmaktadır. Bir insan ve kamu çalışanı olarak geleceğimizi belirleyecek bu hak ve hukukların oluşmasında ya kendisinin etkisi ve katkısı
olacak veya birilerinin insaf ve merhameti ölçüsünde
belirlenecektir. “Kendilerinin bir başkaları tarafından
kurtarılmalarını bekleyenler yalnız kölelerdir.” Kibarı
kelamı doğrultusunda geleceğimizle ilgili karar vermek durumundayız. Bu sebeple İnsanı değerli kılan
taşıdığı şuur ve sorumluluk duygusudur.
İnsanın yaratılış sebeplerinden biri, en geniş anlamıyla yeryüzü yönetiminden sorumlu olmaktır.
O halde insanoğlunun, kendi toplumuna huzur ve
adaleti hakim kılma görevinin olduğunu da bilmekteyiz. Bu bilgiler ışığında, insanoğlu bu görevleri
kendi başına yapmakta zorlanmaktadır ve başarılı
olmak için örgütlenmesi gerekmektedir.
Kamuda çalışan memurlarda hakkı olan sosyal,
ekonomik, mesleki hak ve menfaatlerini korumak
için sivil toplum örgütlerine destek vermek zorundadır. Memurun hakkını korumak için kurulan
sendikalarda kuruluş amaçlarına uygun faaliyet
göstermek zorundadır.
Güçlüden yana değil, haklıdan ve üyesinden
yana taraf olmalıdır. Muhatabı kim olursa olsun
kanundan aldığı yetkiyi diyalog kapılarını da zorlayarak üyesinin menfaatine kullanmak zorundadır.
Çünkü sendikal mücadele; hedef kitlesinin sosyal,
ekonomik, çalışma hayatı konularında amacına
ulaşmak maksadıyla fikirlerin, tercihlerin, ihtiyaçların ve yöntemlerin birbiriyle yarışması olmalıdır.
Sendikal Hak mücadelesi; ahlaki ölçüler içerisinde olmalı, her yolu mübah gören sendika
bezirgânlarından kurtarılmalıdır. Özellikle son yıllarda Kamuda faaliyet gösteren sendikaların imajı,
saygınlığı ve değer yargıları endişe verici bir şekilde aşınmış ve yıpranmıştır.

Sendikal Mücadeleyi;
¾ Yalanla, aldatmayla ve günü kurtarmaya dönük demogojilerle özdeşleştirenler,
¾ İftira ve karalamaları başarı gösterenler,
¾ Kavga, hizip ve ihtilafları sendikacılık zannedenler,
¾ Kayırma, bilgi aşırma ve ayırmada fırsat olarak
kabul edenler,
¾ İftira ve çamur atmak için bulunmaz zemin olarak değerlendirenler,
¾ Kazanılmış hakları, Türk Diyanet Vakıf-Sen’in
kazanımlarını ve alın terini yok sayanları, sendikaların ve sendikal mücadelenin önünde engel
olarak görüyoruz.
Bu tür davranışlar sendikal mücadeleye zarar
vermiş ve sendikaların itibarını yitirerek zedelemiştir. Sivil toplum örgütlerinin inanç değerleri ve
ilkeleri olmalıdır.
İlkesi Olmayan Sendikalarda;
¾ İnanç ve idealleri yoktur,
¾ Kamu çalışanlarının yararına hayırlı bir amaç
bulunmamaktadır,
¾ Kamu çalışanlarının umut ve heyecan duyacakları bir gelecek tasarımı yer almamaktadır.
¾ Kamu çalışanının çalışma şartlarını teknolojiyle
buluşturacak, refaha kavuşturacak bir kaygı ve
arayış da görülmemektedir.
¾ Memurun kendilerine vermiş olduğu yetkiyi iyi
kullanamadıkları görülmektedir.
¾ Memurun menfaatini korumak değil, kendi
durumlarını korumakla meşgul oldukları görülmektedir.
¾ Kamu çalışanın aleyhine çıkan kanun ve mevzuatları düzeltme çalışması yapmak yerine
güçlüden yana olarak kuruma ve hükümetlere
taviz verdikleri görülmektedir.
Menfaat ortaklığıyla bir araya gelmiş, milli ve
manevi değerlerimizi çarpıtmaktan geri durmayan aciz, ilkesiz ve çürümüş kadrolarla sendikal
mücadele ahlaki yozlaşmanın zifiri karanlığına
terk edilmiştir.
Kimseyi ayırmadan, farklılıkların batağına saplanmadan, herkesi bir ve eşit gören görüş derinliğiyle sendikal mücadele yaparak Türkiye’ye sahip
çıkmak temel felsefemizdir.
Bizim sözümüz Hak Mücadelesidir, düşüncelerimiz ilkelerimiz ve hedefimiz bilinçli bir hedef
kitle oluşturmaktır.
Bu mücadlede başarıya ulaşacağımıza inanıyor, tüm üye dostlarımızın sendikamıza katkıda
bulunmasını, üyemiz olamayan Diyanet ve Vakıf
çalışanlarının da sendikamızın çalışmalarını yakından takip etmelerini özellikle istirham ediyorum.
Saygı ve muhabbetlerimle…
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TBMM BAŞKANI CEMİL ÇİÇEK
TÜRKİYE KAMU-SEN’İ ZİYARET ETTİ
TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve beraberindeki
Uzlaşma Komisyon üyeleriyle bir minibüsle KamuSen Genel Merkezi`ne gelen Meclis Başkanı Cemil
Çiçek`i, Konfederasyon Genel Başkanı İsmail KONCUK karşıladı.
Çiçek ve Koncuk; bir süre basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yaptı.
Görüşmenin ardından Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk yaptığı açıklamada;
“Türk Dayanışma Konseyi çerçevesinde anayasa
çalıştayları düzenlediklerini, burada ortaya konulan görüşleri bir metin halinde TBMM Başkanı
Çiçek`e sunduklarını ifade etti. Koncuk, mevcut
Anayasa`nın ilk 3 maddesinin yapılacak yeni anayasada korunması gerektiğini belirterek, eğitim
dilinin Türkçe olarak kalması, ``Türk kimliğinin``
üst kimlik olarak korunması, Anayasa`nın 66. maddesindeki Türklük tanımının da yeni anayasada
muhafaza edilmesi gerektiğini” söyledi.
Kamu çalışanlarına grev ve siyaset hakkıyla
emeklilere sendika kurma hakkı verilmesini isteyen Koncuk; Diyanet İşleri Başkanlığının yeni
anayasada anayasal bir kurum olarak varlığının korunması, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu olması, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun hâkim ve savcılara yönelik olarak
ikiye ayrılarak varlığını devam ettirmesi, Anayasa
Mahkemesi’nin teşkilinin değiştirilmesini, mülkiyet hakkının korunmasını, kamu yararı konusunun
tanımlanmasını, temel hak ve hürriyetlerin varlığının sınırlandırılmasının istisna olduğu ilkesinin
benimsenmesini gerektiğini ve kuvvetler ayrılığı
ilkesinin güçlendirilmesi yönündeki taleplerini
dile getirdi.
Koncuk; eşit işe eşit ücret uygulamasının eşitsizlikler yarattığını, memurların maaşlarına yönelik
düzenlemeler beklerken, milletvekili maaşlarının
``çok miktarda`` artırılmasının kamu çalışanlarına
rahatsızlık verdiğini vurguladı. .
Halk oylamasının üzerinden 15 ay geçmesine
rağmen memurların halen toplu sözleşme masasına oturamadığını ve taleplerinin dikkate alınmadığını belirten Koncuk, bu konularda yapılması gerekenlerin bir an evvel hayata geçirilmesini istedi.
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Genel Başkan İsmail Koncuk ayrıca, milletvekili emekli maaşlarında yapılan zam oranına dikkat

çekerek, bu durumun milleti ciddi anlamda rahatsız ettiğini söyledi. Koncuk, asgari ücretin çok düşük kaldığı, 1 milyon işsiz üniversite mezunu, 350
bin ataması yapılmayan öğretmen, 700 bin işsiz
meslek yüksek okulu mezunu ve 3,5 milyon işsiz
lise mezununun olduğu bir ülkede milletvekillerinin kendilerine yaptığı zammın kabul edilebilir
olmadığını belirtti.
Başbakan yardımcısı Bülent Arınç’ın Bursa’daki konuşmasına da değinen Koncuk; sendikal
ayrımcılığın hat safhaya ulaştığını belirtti. Sayın
Bülent Arınç’ın anayasal bir hak olarak toplu sözleşmenin bütün memurları kapsadığını unutarak
yaptığı konuşmayı eleştiren Koncuk, bu açıklamanın ardından özür bile gelmediğini söyledi.
TBMM Başkanı Çiçek ise; Uzlaşma Komisyonu
olarak meslek kuruluşlarını ve konfederasyonları
ziyaret ederek, sürece katkı istediklerini belirterek,
ziyaretlerin devam edeceğini söyledi.
Türkiye Kamu-Sen`in anayasa çalıştayı yaparak düzenli bir metni kendilerine sunduğunu ifade
eden Çiçek, ``Sizin hazırlığınız başka kuruluşlar için
de teşvik edici olur. Sürece katkınız, talepleriniz
çok önemli. Herkesin `benim anayasam` diyeceği
metni önümüzdeki yıl belli bir noktaya getirmeyi
arzu ediyoruz`` dedi..
Çiçek, üniversitelerin halen anayasa konusunda Uzlaşma Komisyonuna bir çalışma göndermediğini belirterek, ``Üniversitelerden ses yok.
Bir ülkenin en temel yasası konuşuluyor, anayasal
kurum olan üniversiteler sessiz, sedasız. Sizin gösterdiğiniz çabayı onların da göstermesini istiyoruz,
bekliyoruz`` değerlendirmesinde bulundu.
Açıklamaların ardından Koncuk, Çiçek ve Uzlaşma Komisyonu üyelerine nostaljik radyo hediye
etti. Çiçek, radyoyu alırken ``Anayasa çalışmalarına
sende katıl` anonsunu buradan da duyulacak mı``
diye espri yaptı.
Çiçek ve Uzlaşma Komisyonu üyeleri Konfederasyondan ayrılırken Türkiye Kamu-Sen`in 20.
kuruluş yılı için hazırlanan anı defterini imzaladı.
Komisyon üyelerinin minibüs kullandıklarının
hatırlatılması üzerine de Çiçek, ``Birlikteyiz, partilerin de ötesinde bir çalışma yapıyoruz. Anayasa
çalışmalarında bu türlü bir hava çok önemli, inşallah Türkiye`de bu hava hakim olur`` dedi.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Merkezi olarak
2012 yılı yetki dönemine hazırlık olarak tüm
illerimizi kapsayan “Temsilciler Eğitim ve İstişare
Toplantısı” yapılmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda öncelikle İzmir ilinden
başlayarak, Aydın, İstanbul 1 ve 2 nolu şubeler
ve Bolu Şubeye ait ilçe temsilcileri ile toplantılar
gerçekleştirilmiştir. Toplantılara Genel Başkan Nuri

ÜNAL, Genel Başkan Yardımcıları Rüstem KURMAÇ,
Abdullah FİŞNE, Muhammet AYDIN, Kenan AK
ve Ahmet GÜMÜŞ katılmışlardır. Toplantılara
saygı duruşu ve İstikla Marşının ardından Kur’an-ı
Kerim okunarak başlanılmış daha sonra Şube
Başkanları Hasan BİGA (İzmir), Nadir BAYLAR
(Aydın), Ali YATI (İstanbul 1 Nolu), Davut BAŞKAN
(İstanbul 2 Nolu) ve Metin SALTAN (Bolu)’ın açılış
konusması akabinde Genel Başkan Nuri ÜNAL’ın
konuşmasının ardından Genel Başkan Yardımcıları
görevleriyle ilgili sekreteryaları hakkında sunum
ve bilgiler vermişlerdir.
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TEMSİLCİLER EĞİTİM VE İSTİŞARE
TOPLANTILARI BAŞLADI

İzmir İl Eğitim ve İstişare toplantısı 17 Aralık
2011 tarihinde il merkezinde gerçekleştirildi.
Toplantıda açılış konuşması ve Genel Merkez
Yöneticilerinin konuşma ve açıklamaları sonrasında
Temsilciler; İsmail DEMİR (Konak), Cafer ÇİFTÇİ
(Kemalpaşa), Mehmet İMRE (Menderes), Harun
YAVUZ (Karaburun), Recep KUMRULU (Torbalı)
sendikal çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

AYDIN İl Eğitim ve İstişare toplantısı 18 Aralık 2011 tarihinde Kuşadası Uygulama Otelde gerçekleştirildi.
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İSTANBUL İl Eğitim ve İstişare toplantısı
24-25 Aralık 2011 tarihinde Sakarya-Akyazı Kuzuluk Tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıda
açılış konuşması ve Genel Merkez Yöneticilerinin
konuşma ve açıklamaları sonrasında Temsilciler;
Ali YATI (1 Nolu Şube Başkanı), Davut BAŞKAN
(2 Nolu Şube Başkanı), Mehmet TEKECİ (Ataşehir), Yavuz TEZGELEN (Sultangazi). Ahmet ERKUT
(Kağıthane), Fatma ÜSTÜN (Bakırköy), Aynur
MUTLU (Kartal), Yakup SÖZEN (Üsküdar), Adem
BİLA (Eyüp), Duran ESENBOĞA (Beşiktaş), Kadir
HATİPOĞLU (Bağcılar), Ahnet KAYNAR (Kartal),
Hamidullah ÖZTÜRK (Adalar) sendikal çalışmaları
hakkında bilgi verdiler.

BOLU İl Eğitim ve İstişare toplantısı 26 Aralık 2011 tarihinde Filiz Restoran’ta erçekleştirildi. sendikal
çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Toplantıda açılış konuşması ve Genel Merkez Yöneticilerinin konuşma
ve açıklamaları sonrasında Temsilciler; İsmail GÜNDÜZ (Merkez), Cemal DANIŞMAN (Gerede), Ahmet
KORKMAZ (Mengen), Metin SALTAN (Şube Başkanı) sendikal çalışmaları hakkında bilgi verdiler.
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Medeniyetimizde olmayan Noel Kutlaması
anlayışının değerlerimize zarar verdiğini
kaydeden Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı
Nuri Ünal “Her yeni yıl gelirken tartışma konusu
olan ve medeniyetimizde olmayan noel kutlaması
gibi anlayışları değerlerimize yönelik sulandırma,
yıpratma ve yok etme hareketi olarak görüyoruz.”
dedi.
Ünal söz konusu kutlamalarda eğlence adı
altında içki tüketiminin had safhaya ulaştığına ve
ahlaki değerlerin hiçe sayıldığını kaydetti.
Oysaki, toplumların kendi değerlerini
koruyarak ayakta kaldığını belirten Ünal
“Toplumlar kendi değerleri ile yaşar. Kendi
değerlerini koruyarak ayakta kalırlar Dini, milli,
kültürel anlayışlarını yaşayarak geleceğe taşırlar.
Ekser çoğunluğu Müslüman olan Türk milleti de bu
değerlerin korunması sayesinde ayakta kalmıştır.
Bizlere düşen görev de dinimiz İslam’ın emirlerini
yerine getirebilmek, milletimizi birbirine bağlayan

ve binlerce yılda oluşan örf ve adetlerimizi kültürel
değerlerimizi yaşayabilmek ve gelecek nesillere
aktarabilmektir” şeklinde konuştu.
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NOEL`E DEĞİL KENDİ DEĞERLERİMİZE
SAHİP ÇIKALIM

“Toplumun temeli olan güçlü aile yapısının
korunması, geleceğimiz yavrularımızın ruhen ve
fiziken sağlıklı düzgün bir şekilde yetiştirilmesi
herkesin görevidir.” diyen Ünal özellikle de bu
görevin ülke idaresinde bulunanların anayasal bir
görevi olduğunu ifade etti.
Tüm bunların dikkate alındığında Noel yerine
kendi değerlerimize sahip çıkmanın gerektiğini
kaydederek Ünal sözlerini şöyle sürdürdü:
Milletimizin kendi değerlerimizin kıymetini
bilelim. Dini ve milli değerlerimize sahip çıkılarak
bizim bayramlarımız, bizim günlerimiz bize
göre, değerlerimize göre kutlanmalıdır. Biz Noel
kutlamalarına değil, kendi değerlerimize sahip
çıkalım.
Basın Bürosu - 29 Aralık 2011

BAKAN GÜNAY
MÜFTÜLERİN NOEL’İ ÖVMESİNİ Mİ İSTİYOR?
Noel ile ilgili açıklama yapan Müftü için
“Cahille bal yenmez, âlimle taş taşı`” diyen Kültür
ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’a Türk Diyanet
Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal tepki gösterdi.
Ünal konu ile ilgili yaptığı açıklamada;
Toplumu dini konularda aydınlatmanın müftülerin
ve din görevlilerinin görevi olduğuna dikkat çekti.
Görevini yapan bir müftüye Cahil yakıştırması
yapılmasının talihsizlik olduğunu kaydeden
Ünal “Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul
Günay “Arkadaşımızın birisi galiba üstüne vazife
olmayan bir konuda konuşmuş. Anadolu`da
bir söz vardır, `Cahille bal yenmez, âlimle taş
taşı`.” diyerek talihsiz bir açıklamaya imza atıyor.
Öncelikle belirtmek gerekir ki noel kutlaması
konusunda Müslümanları bu kutlamalardan uzak
durmak için uyarmak müftünün görevidir. Üstüne
de vazifedir. Hiç kimsenin bir müftüye bu konuda
cahil benzetmesi yapmak hakkı ve haddi değildir.
Şunu da hatırlatmak gerekir ki, ilçe müftüsü
olarak atanabilmek için; En az dört yıllık dinî yüksek

öğrenim mezunu olmak, Başkanlıkça açılan ihtisas
kursunu başarı ile bitirmiş olmak veya ilahiyat
alanında doktora yapmış olmak, Yapılacak yazılı
ve sözlü sınavda başarılı olmak, gibi önemli ve zor
şartları bulunmaktadır. Bu itibarla, hiçbir Diyanet
personelini hiç kimse cahillikle itham edemez.” dedi.
Sayın bakan müftülerden noeli mi övmelerini
istiyor diye soran Nuri Ünal “Acaba müftülerimiz
noeli mi övmeli veya birilerine şirin gözükmek için
dinimizde, medeniyetimizde ve kültürümüzde
olmayan adetleri mi yaymalı? Turizm kaygısı dini
inançlarımızdan daha mı çok öneme sahiptir.?
Sayın bakan Kültür ve Turizm Bakanıdır. Her
olaya turizm açısından bakmamalı, Kültüre
de azizler açısından yaklaşmamalı, birazda
bizim kültürümüzü adetlerimiz değerlerimizi
sahiplenmelidir. Sayın Bakan’dan sözleri nedeniyle
özür dilemesini bekliyoruz.”
Basın Bürosu - 02 Ocak 2012
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ŞUBE ve İLLERDEN

HABERLER

SAMSUN ŞUBE
Temsilciler Kavakta Bir Araya Geldi
Samsun Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve
Atakum, Asarcık, Ladik, Havza, Terme, Vezirköprü, Kavak İlçe Temsilcileri ve üyelerin katılımıyla
02.12.2011 tarihinde Kavak ilçesinde istişare toplantısı gerçekleştirildi.
TDVS Kavak İlçe Temsilcisi Yunus YILMAZ davete icabet eden arkadaşlara katılımlarından dolayı teşekkür ederek hoş geldiniz konuşması yaptı.
Samsun Şube Başkanı Hüseyin PEKŞEN yaptığı konuşmasında; “yeni yürürlüğe giren yönetmeliğin olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirdi
ve Samsundaki sendikal faaliyetler hakkında bilgi
verdi”.
Daha sonra sırayla ilçe temsilcileri söz alarak
yürütmüş oldukları sendikal faaliyetler hakkında
arkadaşları bilgilendirdi.Sırayla söz alan üyelerimiz fikir ve isteklerini beyan etti.Soru cevap şeklinde geçen konuşmalarla Şube Başkanı Hüseyin
PEKŞEN üyelerin sorularını tek tek cevapladı.Daha
sonra hep birlikte yemek yenildi.Yemekten sonra
Ladik temsilcimizin okumuş olduğu Kuran-ı kerim
ve dualarla toplantı sona erdi.Sonuç olarak böyle
toplantıların birliğimize ve beraberliğimize daha
çok güç katacağı sonucuna varılarak bu tür toplantıların sıklıkla düzenlenmesine karar verildi.

KONYA ŞUBE
666 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname’ye Tepki
Türk Diyanet Vakıf-Sen Konya Şube Başkanı
Atila Ayhan, ``666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) adaletsizlik getirdiğini savundu.
Valilik önünde toplanan grup adına açıklama yapan Ayhan, KHK ile kamu görevlilerinin bir kısmının eline geçen ücretlerde düşüşlere yol açtığını
iddia etti.
Yapılan düzenleme ile ek ödeme kapsamı dışında tutulan Vaizler,Kur`an Kursu
Öğreticileri,İmam Hatipler,Müezzin Kayyımlar ve
diğer kamu çalışanları ile fazla mesai, döner sermaye, ikramiye ve tazminatları kesilerek ücretleri
düşürülen kamu görevlilerinin yüzde 60`ının mağdur edildiğini söyleyen Ayhan, ``Ek ödemelerin
emekliliğe yansıtılmaması son derece yanlış bir
uygulama. Adalet, devletin temeli olarak, varlığı
da yokluğu da paylaşmakla tecelli eder`` dedi.
Haksızlıkların telafisi ve kazanılmış haklara
dokunulmamasının yöneticilerin öncelikli görevi
olduğunu ifade eden Ayhan, ``Olaylara kapsamlı
bir şekilde bakarak yetkilileri uyarmak, yaşanan
adaletsizlikleri duyurmak için eylem ve söylemlerimize devam edeceğiz`` diye konuştu
Ziyaretten memnuniyet duyan Sayın AY, yapacağı çalışmalar hususunda
sendika yöneticilerini bilgilendirdi. Bursa Şube Yönetim kurulunun hayırlı olsun
dileklerinden sonra Bursa Müftülüğü
çalışanlarının sıkıntılarını dile getiren bir
dosya İl Müftüsü Sayın Prof. Dr. Mehmet
Emin AY’a sunuldu.

BURSA ŞUBE
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Türk Diyanet Vakıf Sen Bursa Şube Yönetim Kurulu;
Yeni Müftü Prof. Dr. Mehmet Emin AY’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sunulan dosyada; Bursa İl ve İlçe
Müftülüklerindeki çalışma şartları ve
karşılaşılan problemler ile bu problemlerin çözümü hususunda Sendikamızın
görüşlerini içeren konular mevcuttur.

KOCAELİ ŞUBE
Tehdit, şantaj, fuhuş amaçlı insan ticareti, fuhuşa aracılık ve fuhuş için yer temin etmek suçlarının işlendiği tespit edildi” gerekçesiyle geçtiğimiz
günlerde Karagümrük Çetesi’ne operasyon yapılmıştı. Bu operasyon kapsamında tutuklanan Cübbeli Ahmet’e ilimizden sürpriz destek geldi!
Türk Diyanet Vakıf-Sen Kocaeli Şube Başkanı
Numan Uysal, Metris Cezaevine gönderilen Cübbeli Ahmet’i savundu. Uysal, “Kötü zanlarla ve iftira
kokan duyumlarla bir âlimin tutuklanması aklımıza başka şeyleri getiriyor” dedi.
GENİŞ KATILIMLI TOPLANTI
Kamu-Sen Başkanlar Kurulu toplantısı, önceki
akşam Türk Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıya Kamu-Sen İl Temsilcisi Süleyman Pekin, Türk Diyanet Vakıf Sen Şube
Başkanı Numan Uysal, Türk Enerji-Sen İl Temsilcisi
Hasan Kıraç, Türk Kültür Sanat-Sen İl Temsilcisi Turgut Dursun, Türk Emekli-Sen İl Temsilci Yardımcısı
Mahmut Akgün ve Türk Eğitim-Sen Başkan Vekili
Murat Olgun katıldı. Kamu-Sen adına açıklamayı
Türk Diyanet Vakıf Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Numan Uysal yaptı.
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İLAHİYAT FAKÜLTESİ KURULMALI
Şube Başkanı Uysal konuşmasında, “KamuSen Türkiye’de büyümeye, sendikal mücadelede
öncülük görevini sürdürmeye devam ediyor. İlklerin sendikası olan Türk Diyanet Vakıf Sen Kocaeli
Şubesi yine bir ilki gerçekleştirmek için harekete
geçmiştir. İlimize İlahiyat Fakültesi istiyoruz. Kentimizin insanları, din görevlisi arkadaşlarımız Sakarya-İstanbul-Ankara üçgeninde yollarda heder
oldu. 1,5 milyonluk Kocaeli ili bir İlahiyat Fakültesini çoktan hak etmiştir. Hele hele 60 bini aşan öğrencisi ile Türkiye ve dünya ölçeğinde elde ettiği
saygın yeriyle Kocaeli Üniversitesi bir ek fakülteyi
daha rahat kaldırır diye düşünüyoruz. Bu hususla
alakalı Sayın Rektörümüzle de görüşeceğiz ve yazılı başvurularımızı yapacağız. Kocaeli kamuoyunun da desteğini bekliyoruz” dedi.
ALLAH CÜBBELİ’YE YARDIM ETSİN
Uysal, konuşmasının devamında sürpriz bir
açıklama yaparak Karagümrük Çetesi ile bağlantısı ortaya çıktığı iddiasıyla tutuklanıp cezaevine
konulan Cübbeli Ahmet’i savundu. Uysal, “Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut
Ünlü’nün çete soruşturması gerekçesiyle içeri alınmasını üzülerek izledik. Öncelikle bir din gönüllüsünün ve ömrünü dini ilimlerle halkı aydınlatmaya
adamış birisine yapılan bu muamele bizi derinden
üzmüştür. Kötü zanlarla ve iftira kokan duyumlarla
bir alimin tutuklanması aklımıza görüntülerden,
küpürlerden çok söylediklerinin tesiri olduğunu
getiriyor. Adaleti kıl kadar şaşmaz olan Allah, zulme uğrayanların yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.

Türk Diyanet Vakı-Sen Genel Başkanı Nuri
Ünal ile Çorum Şube Başkanı Mustafa Ünlü ve Yönetim Kurulu Çorum İl Müftüsü Mehmet Aşık’ı makamında ziyaret ettiler.

ÇORUM ŞUBE

Ziyarette Diyanet İşleri Başkanlığında yürürlüğe giren yönetmelikler, din görevlilerinin problemleri ve sendikal çalışmalar hakkında görüş alış
verişinde bulunuldu.
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MALATYA ŞUBE
Misafirhane Açıldı
Türk Diyanet Vakıf-Sen Malatya şubesi misafirhanesini üyelerinin hizmetine açmış bulunmaktadır.
Misafirhanemiz Akpınar Mah. Cezmi Karatay
Cad. Motif İşhanı Kat: 3/6 MALATYA adresinde hizmet vermektedir.
Misafirhanemizden yararlanmak için başvurucağınız kişiler:
Başkan: Ömer Apo
Başkan yardımcıları: Mustafa Çoban, Muhittin Sarıkaya, Davut Saylan,
Mehmet
Dağhan`dır.
Bu kişilerle irtibat kurarak misafirhanemizden
faydalanabilirsiniz.
Tel: 0538 311 63 85
0532 655 10 37
0535 484 44 92

0536 924 03 58
0530 347 00 09

Hizmette yarışmanın en güzel örneğini şube
oluşumuzun ikinci ayında misafirhanemizi açarak
diğerlerinden farkımızı ortaya koymuş bulunmaktayız. Bizim anlayışımız iftirada değil hizmette yarışmaktır. Bugüne kadar böyle oldu bundan sonrada böyle olacaktır. Hizmet kalitemizi ve diğerlerinden farkımızı üyelerimiz hissetmektedir. “Bizim
İlkemiz Üyelerimize Hizmettir.”

TEKİRDAĞ ŞUBE
Çorlu Temsilciği Kadınlar Komisyonu’ndan
“Öğretmenler Günü Etkinliği”
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Türk Diyanet Vakıf Sen Tekirdağ-Çorlu Temsilciliğinin ev sahipliğini üstlendiği “Öğretmenler
Günü”` kutlama programı etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Organizasyon Ruhan MERMİ,
Nezahat KAYA, Mine ÖNDER ve Gülay SORMAGEÇ`in
ortak çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir. Kur`an Kursu
Öğreticilerimiz ilk kez böyle bir etkinliğe katılmanın
heyecanını paylaşmış ve memnuniyetlerini ifade
etmişlerdir. Kur`an Kursu Öğreticilerimize, sendikamızca hazırlanan küçük sürpriz hediyeler verilmiştir.
Etkinlik samimi bir hava içerisinde geçmiş çaylar
yudumlanırken aynı zamanda mesleki bilgiler paylaşılmıştır. Sorunlar dile getirilmiş çözümler üretilmiştir. Bazı sorunların çözümü için de gerekli notlar
alınmıştır. Etkinlik iyi dilek ve temennilerle son bulmuş ve Kur`an Kursu Öğreticilerimizin yoğun isteği
üzerine bu paylaşımın ayda bir yapılmasına karar
verilmiştir.

AFYONKARAHİSAR İL TEMSİLCİLİĞİ
Yönetmelikler Hayal Kırıklığı Yaşattı
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcısı Kenan Ak, Afyonkarahisar’da sendika üyeleri
ile bir araya geldi. Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel
Başkan Yardımcısı Kenan Ak; “Teşkilat Kanunu’nun
yürürlüğe girmesiyle birlikte çalışma usul ve esaslarını belirleyecek yönetmeliklerin Diyanet camiasını mutlu ve tatmin edecek içerikli olmadığını
ve büyük bir hayal kırıklığı yaşandığını belirtti. 25
Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren Diyanet Yönetmelikleri Çalışanları prangaya vuran ve baskı
altına alan tehcire yönelik hükümler içermektedir.
Bu sebeple; Diyanet çalışanları yönetmeliğin uygulanması ile tedirginlik yaşamaktadırlar. “Tayinlerdeki 2 yıllık sürenin 3 yıla çıkarılması, İlçelerde
yapılan sınavların illere alınması, geçici olarak altı
aya kadar görevlendirmeler yapılması, 5 yılda rotasyon uygulamasına maruz kalınması, tayinler,
yurtdışı, Hac ve Umre görevlendirmeleri için MBST
sınavına katılma şartı getirilmesi, Başkanlık Merkezine görevlendirme yoluyla alımlar yapılırken kadrolu çalışan personelin norm kadro çerçevesinde
tecrübeli diye taşraya gönderilmek istenmesi gibi
hususlar ‘Kolaylaştırınız güçleştirmeyiniz müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz’ hadis-i şerifi ile çelişmektedir.” dedi.
CAMİDE PARA TOPLARKEN YÜZÜMÜZ KIZARIYOR
Camilerde toplanan yardım paralarına değinen Ak, sözlerine şöyle devam etti: “Her kandil, her
bayram ve her cuma günü ‘Camiye, kuran kursuna yardım çağrısında bulunan din görevlilerinin
de cemaatin de bu para veya yardım toplamadan
bıktığı, usandığı ve yorulduğu kabul edilmelidir
diyen AK; görevliler, idarecilerinden sosyal ilişkilerinde SEVGİ, problem ve sıkıntılarının giderilmesi
ile ilgili taleplerinde ŞEFKAT ve İLGİ, görevleriyle
ilgili konularda REHBERLİK ve ADALET beklemektedirler
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YOZGAT ŞUBE
Fransa’ya Tepki
Türk Diyanet Vakıf-Sen Yozgat Şube Başkanı
Hacı Hasan YILDIZ; 1915 olaylarını ilişkin Ermeni
iddiasının inkârını suç sayan yasa tasarısının Fransa Parlamentosu’nda kabul edilmesini kınadı.
“Fransızlar ve işbirlikçilerine 91 yıl önce Anadolu topraklarında işiniz neydi.”
“Çanakkale’yi, İstiklal Savaşı`nda yaşadıklarımızı, düşmanlarımızın destekçilerini unutmadığımızı kendilerine tekrar hatırlatıyoruz. Katliamlarla
ilgili bir kanun hazırlarken önce kendi yakın ve
uzak tarihlerine bakarak sadece Mayıs 1945’de
Fransız yönetimi altında iken Cezayir’de katlettikleri 1,5 milyon insanın hesabını nasıl vereceklerini
soruyoruz. Fransa’nın konuyu rant’a çevirecek bu
girişimini Türk Diyanet Vakıf-Sen Yozgat Şubesi
olarak kınıyoruz.”

ZONGULDAK ŞUBE TEMSİLCİLİĞİ
Din Görevlileri Mağdur Ediliyor
MHP Merkez İlçe Başkanı Gürkan Gülay, Türkiye Kamu-Sen Zonguldak İl Temsilciliğini ve Türk
Diyanet Vakıf-Sen Zonguldak Şubesini ziyaret etti.
Din görevlilerinin sıkıntılarını dinledi. “Din görevlilerinin İslam ahlakını gelecek nesillere taşıdıkları
için takdir ettiklerini söyledi. Millet olarak din görevlilerine verdiğimiz önem de milletin gözünde
itibarlı bir konumda bulunmaları sözlerine itibar
gösterilmelerinden dolayı gelecek nesillere toplumumuzu doğru yolda yönlendirme adına önemli
görevler düştüğünü söyledi.”
Şube Başkanı Kormaz ise; “Din görevlileri
mağdur edildi. 666 KHK ile İ.H MK Vaiz ve KKÖ ler
ek ödemeden faydalanamadılar. Bu mağduriyetin
giderilmesini istiyoruz. Çıkarılan yönetmeliklerde
din görevlilerinin aleyhine maddeler bulunmaktadır, bununla birlikte rotasyon sıkıntısı hala devam
etmektedir” dedi.

KIRIKKALE İL TEMSİLCİLĞİ
DİB Bu Yanlışı Kaldıramaz
ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ
Diyanet’te Bir Kez Bile Yanlış Yapılmamalı
Anayasa’nın 136. maddesinde de belirtildiği gibi;
“Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı,
lâiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve
bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.” denilmektedir.
Sayın Başbakan Yardımcımızın bu açıklaması gerek kamuoyunda ve Diyanet camiasında ve gerekse
üniversite bitirip herhangi bir Devlet memuriyeti için
kadro ve sınav bekleyenler indinde infiale yol açmıştır.
Halkımız nezdinde güzide bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığı ve çalışanlarının saygınlığını
ve güvenini zedeleyen bu açıklamayı üzüntü ve
endişeyle karşılıyoruz. Sayın Başbakan Yardımcımızdan durumu düzeltmesini, 1000 kişilik kadroya
şartları taşıyan (en az İmam Hatip Lisesi mezunu,
KPSS ve yeterlik belgesi olan) herkesin müracaatının sağlanması yönünde düzenleme yapılmasını
bekliyoruz.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Kırıkkale İl Temsilcisi
Musa ÖKSÜZ yaptığı basın açıklamasında; 17 Eylül
2011 tarihinde yayınlanan 653 sayılı KHK ile alımı
planlanan 1000 kişi ile ilgili olarak; Diyanet İşleri
Başkanlığından sorumlu Başbakan Yardımcısının,
12 Aralık 2011 tarihli Hürriyet Gazetesi’ndeki açıklamaya göre, “Bu bir defaya mahsus olarak kullanılacak bir düzenlemedir. … Bu kişileri analiz
ettik…Açığı da bölgenin insanlarından gidermiş
olacağız ” demektedir.
Belli bir bölgeye atamaya veya anlayışa yönelik alım yapılacağı anlamına gelecek bu açıklamayı;
görev bekleyen binlerce imam hatip lisesi ve üniversite mezunu, KPSS’ye girmiş ve yeterlik belgesi
sahibi olanlara karşı bir hak gaspı olarak görüyoruz.
Sayın Başbakan Yardımcısından durumu düzeltmesini, 1000 kişilik kadroya şartları taşıyan
(en az İmam Hatip Lisesi mezunu, KPSS ve yeterlik
belgesi olan) herkesin müracaatının sağlanması
yönünde düzenleme yapılmasını bekliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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“FERDİ KAZA SİGORTASI” 2012 YILI İÇİN YENİLENDİ
15 BİN TL OLDU
Türkiye Kamu-Sen ile bağlı sendikalar Türk Diyanet Vakıf-Sen üyeleri için 2003 yılından buyana devam
eden “ferdi kaza sigortası” 2012 yılı için 15 Bin Lira oldu.
Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Büro-Sen, Türk Eğitim-Sen, Türk Sağlık-Sen, Türk Yerel Hizmet-Sen, Türk
Haber-Sen, Türk Kültür Sanat-Sen, Türk İmar-Sen, Türk Ulaşım-Sen, Türk Tarım Orman-Sen, Türk EnerjiSen ve Türk Diyanet Vakıf-Sen üyeleri için ücretsiz Ferdi Kaza Sigortası yenilendi.
FERDİ KAZA SİGORTASI KAPSAMINDA;
23.12.2011 - 23.12.2012 tarihleri arasında geçerli olmak üzere KORU SİGORTA Yetkili Acentesi Dost-El
Hayat Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. aracılığı ile;
Üyeler için kişi başı 15.000 TL vefat ve 15.000 TL maluliyet teminatlarını kapsayacak şekilde yenilenmiştir.
Üyelerimizden isteyenler eş, çocuk ve 1. derece yakınlarını da grup ferdi kaza sigortası poliçemize dahil
ettirebilirler.
Üyemizin kendisi Sendikamızca sigorta kapsamına alındığından Eş, Çocuk ve 1. derece yakınlarını
isteğe bağlı olarak gerçekleşecek Grup Ferdi Sigortasına dâhil edebilir. Bunun için üyelerimiz bağlı
oldukları Şube Başkanlığı veya Temsilciliğe müracaat etmeleri gerekmektedir:
-Kişi başı 15.000 TL teminat için yıllık ödenecek prim 2,5 TL
-Kişi başı 50.000 TL teminat için yıllık ödenecek prim 25 TL
-Kişi başı 100.000 TL teminat için yıllık ödenecek prim 50 TL
Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak üyelerimize sağlıklı, başarılı ve huzurlu sevdikleri ile uzun ömürler diliyoruz.

ŞEYTANIN AVUKATI
FRANSA’YI KINIYORUZ
Türkiye Kamu-Sen, Ermeni yasa tasarısını
meclise sunan Fransa’yı protesto etmek için Büyükelçilik önüne siyah çelenk bıraktı. Eyleme Türkiye
Kamu-Sen’e bağlı tüm sendikalar, Türk Emekli Sen
Genel Başkanı Osman Özdemir ve Birleşik Emekliler Derneği Genel Başkanı Nuriye Akcan ve Türk
Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal ile çok
sayıda genel merkez yöneticisi katıldı.
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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, eylemde basın açıklaması yaparak Fransa’yı
eleştirdi. Fransa’da “Ermeni soykırımı olmamıştır.”
diyenleri cezalandırmak amacıyla hazırlanan yasa
tasarısını kınamak için düzenlenen eylemde Genel
Başkan İsmail Koncuk, “Yıllardır dost diye tanımladığımız bir ülkenin böyle bir tutum içine girmesi
ve ifade özgürlüğünü hiçe sayan bir kararla böyle
bir tasarıyı meclisinden geçirmesi kabul edilemez
bir durumdur.” Dedi.

Kendini sütten çıkmış ak kaşık sanan Fransızlar ise tarihin karanlık sayfalarına, uzun süreli
Afrika Katliamlarıyla geçmiştir. 1954-1962 arasında gerçekleştirilen büyük bağımsızlık savaşında
Fransız işgalciler bir buçuk milyon Cezayirliyi hunharca katletmişlerdir. Fransa, bu tarihlerde Gine,
Kamerun, Gabon, Çad ve Benin gibi diğer Afrika
ülkelerinde de benzer katliamlar gerçekleştirmiştir. Fransa’nın yalnızca Ruanda’da katlettiği insan
sayısı 800 bindir.
Bu katliamlar, Ortaçağ’ın karanlık zihniyetiyle
değil 20. yüzyılın yani modern çağın felsefesiyle,
insan hakları, uluslararası hukuk gibi kavramların
bütün dünya kamuoyunun literatürüne girdiği bir
dönemde gerçekleştirilmiştir. Bu zihniyet; nasıl ki
aldığı mahkeme kararı ile dünyanın döndüğü gerçeğini gizleyemediyse, Türklerin Ermenilere soykırım yapmadığı gerçeğini de gizleyemeyecektir.
Fransız meclisinden geçen bu kararın parlamentoda da onaylanması durumunda iki ülke ilişkilerinde onarılamaz yaralar açılacaktır.
Türkiye Kamu-Sen olarak, devletimizi, halkımızı, tüm sivil toplum kuruluşlarımızı ve özellikle
de üniversitelerimizi, Batının çirkin yüzüne ayna
tutmak adına, Türk düşmanlığı konusunu iç ve
dış kamuoyunun gündemine taşımaya ve en kısa
zamanda, uzun soluklu bir kampanya başlatmaya
davet ederken, bu alçak ve haddini aşan girişimlerden derhal vazgeçilmesi ve özür diletilmesi için
üzerimize düşen görevi yapacağımızı Türk kamuoyuna bildiririz.”
Açıklamanın ardından Fransa Büyükelçiliği
önüne siyah çelenk bırakıldı.
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TÜRKİYE KAMU-SEN YÜKSEK LİSANSI
ÜYELERİNİN AYAĞINA GÖTÜRÜYOR
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TÜRK DİYANET VAKIF-SEN ÜYELERİ VE AİLELERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA SANDIĞI
BİR MUSLUK
DAMLAR
GÖL OLUR
BİN MUSLUK
DAMLAR
DERYA OLUR

❖ “Geleceğe Açılan Kapı” olarak nitelendirdiğimiz Yardımlaşma Sandığımız 4688
sayılı kanuna istinaden Sendikamız bünyesinde 2005 yılında kurulmuş, Memur
sendikacılığında gerçekleştirilen ilk Yardımlaşma sandığıdır.
❖ Emekli Fonu, Borç Para Verme Fonu, Afet Yardımı Fonu, Ölüm Yardımı Fonu olmak
üzere 4 fondan oluşan Yardımlaşma Sandığımız, ayrıca sizleri küçük meblağlarla
tasarrufa teşvik etmek istemektedir.
❖ Teşkilatlanma çalışmasına başladığı günden itibaren Yardımlaşma Sandığımızın Türkiye
genelindeki üye sayısı her geçen gün hızla artmaktadır. Biriken üye aidatları riski az
olan gelir getirici yatırımlara dönüştürülmektedir.
❖ Sendikamız Üyeleri; Sandığımıza kendileri üye olabildikleri gibi eş ve çocuklarını da üye
yapabilmektedir. Sandık aidatı 20 Türk Lirası olarak devam etmektedir.
❖ Sendikamızın üyeleri için ortaya koyduğu en büyük hizmet ve yatırım projesi olarak
kurulan Yardımlaşma Sandığımızın başarılı olması sizlerin ve kazandıracağınız yeni
üyelerin katılımıyla mümkün olacaktır.
❖ Öyleyse değerli üyemiz eşin ve çocuklarınla birlikte Yardımlaşma Sandığımıza
mutlaka üye ol. Yapılan yatırımlarla hem sen kazan, hem de senden sonra gelen
nesiller kazansın….
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