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Değerli Arkadaşlar,

Türk Diyanet Vakıf-Sen camiası olarak hizmetle dolu 10. 

kuruluş yılını geride bırakmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 

2001 yılından buyana üyelerimizi, Diyanet İşleri 

Başkanlığı ve Vakıfl ar Genel Müdürlüğü çalışanlarını sendikal 

faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek üzere “Haber Bülteni 

ve Broşür” yayınlamaktayız.

Yayın hayatımızda; doğru, gerçek ve yapmadığımız hiçbir 

konuyu gündeme getirmedik ve çalışma yapmadığımız hiçbir 

konuyu “BİZ” yaptık diye haber yapmadık. Çünkü biliyoruz 

ve inanıyoruz ki yapmadığınız bir hizmeti yaptık demek “kul 

hakkına” girer ve hiçde ahlaki olmasa gerek. Sendikamız, 

yaptığı hizmetleri üyesine bildirirken aynı zamanda dünyada 

ve Vatanımızda gelişen güncel olaylarla ilgili vakit geçirmeden 

hemen basın açıklaması yaparak konu hakkındaki görüşlerini 

ve üyelerinin duygularını kamuoyuna yansıtmaktadır. 

Türk Diyanet Vakıf-Sen ilkeli ve ölçülü sendikal mücadeleye 

üyesinden aldığı güçle devam edecektir. Bu mücadelede 

hedef kitlemiz olan üyemiz olsun olmasın bütün Diyanet ve 

Vakıf çalışanlarının yayınlarımızı takip etmelerini özellikle 

istirham ediyoruz.

Şube Başkanlarımız ve İl Temsilcilerimiz illerinde yapmış 

oldukları sendikal faaliyetle ilgili çalışmalarını Genel Merkeze 

göndererek, çıkarılan bülten ve broşürlerde illerimizin faali-

yetlerini yayınlama imkânımız olsun. 

Saygı ve sevgilerimi sunarım.

Ahmet GÜMÜŞ 
 Genel Başkan Yardımcısı 
 Yazı İşleri Müdürü
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Saygıdeğer Üyelerimiz,

3 Mart 1924 tarihinde kurulan Diyanet İşleri 
Başkanlığı Cumhuriyetimizle yaşıt Anayasal bir ku-
rumdur.

İslâm Dininin inançları, ibadet ve ahlâk esas-
ları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplu-
mu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek gö-
revi bulunan ve genel idari içinde yer alan Diyanet 
İşleri Başkanlığı, lâiklik ilkesi doğrultusunda, bütün 
siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve mil-
letçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek
hizmet etmektedir.

Bu ifadelerden de anlaşılacağı gibi Diyanet İş-
leri Başkanlığı birlik ve beraberliğin, dayanışma ve 
bütünleşmenin, kardeşlik ve paylaşmanın adıdır.

Sadece yurtiçinde değil, yurtdışında da mil-
letimize ve bütün Müslümanlara hizmet etmenin 
çabası içindedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı bu güzel hizmetleri 
cefakârca görev yapan sayıları yüzbinleri bulan 
değerli personeli ile yapmaktadır.

Kurumların önemi ve başarısı çalışanlarının 
kurumlarıyla barışık olması, buna göre de hizmet 
üretmesi ile mümkündür.

Çalışma barışını, sevgi ve saygısını, adaleti ve 
hakça paylaşmayı da sağlayacak öncelikli olarak 
her düzeydeki kurum yöneticileridir.

1986 yılından beri “Camiler Haftası” olarak 
kutlanan ve 2002 yılında Sendikamızca Kurum İda-
re Kurulunda  “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” 
olmasını talep ettiğimiz ve kabul edilen bu hafta 
gerçekten önemlidir.

Haftanın iki boyutu bulunmaktadır. Birisi ca-
miler diğeri din görevlileri. Cami; temizliğin, iba-
detin, tarihin, medeniyetin, sanatın, birlikteliğin, 
paylaşmanın, bütünleşmenin, herkesin eşitliğinin, 
anlamının, bilmenin, öğrenme ve öğretmenin kı-
saca bütün kalıcı güzellik ve iyiliklerin adıdır. 

Yüce Allah (cc) şöyle buyuruyor; “Allah’ın mes-
citlerini ancak Allah’a ve âhiret gününe îman eden, 
namaz kılıp zekât veren ve sadece Allah’tan kor-
kan kimselerin imar edeceği”ni (Tevbe, 9/18),

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed 
(sav)’de “Mescitler, beldelerin Allah’a en sevimli 
mekânları (Müslim, Mesâcid, 288) ve Allah’ın evle-
ridir” (Münâvî, II,445) buyurmaktadır.

Şanlı ecdadımız da bu gerçekten hareketle en 
güzel yerlere yaptıkları camilerle geleceğe mühür-
lerini vurmuşlardır.

İkincisi ise, bu güzide mekânlarda insanları-
mıza İslam dininin güzelliklerini, özelliklerini anla-
tan cefakâr gönül erleri din görevlileri.

Toplumun önünde olan, öncüsü ve önderi 
konumundaki din görevlilerinin bu hafta boyunca 
anılması, anlaşılması ve anlatılması bir kazançtır.

Din görevlilerinin de sorumluluklarının şu-
urunda olarak görev yapmaları elbette onlardan 
beklenmektedir. Zaman zaman Diyanet ve diyanet 
çalışanları hakkında az da olsa olumsuz görüş ve 
düşünüşlere rastlanmaktadır. Bizlere düşen görev 
ise din görevliliğinin önce içimizde ve esas itiba-
riyle de çevremizde iyi anlatılabilmesi ve tanıtıla-
bilmesidir.

Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak çalışanların hak 
ve menfaatinin korunmasının yanında anlatma, 
tanıtma ve savunma görevlerini de kurulduğu 
günden itibaren en iyi şekilde yerine getiren bir 
sendikal anlayışın sahibiyiz.

Bu hafta münasebetiyle çalışanlarımızın 
problemlerini dile getirmek, sadece dile getirmek 
değil, çözüme kavuşturmak ta gerekir. Kurum 
yetkililerinden beklenen de budur.

Bunlardan bazılarını saymamız gerekirse; 

Hac ve umre görevlendirmeleri, atama ve 
nakillerin adil bir sisteme kavuşturulması, lojmanı 
olmayan görevliler, ek gösterge ve ek ödemelerin 
herkese uygulanması, İLİTAM ve DGS ücret ve kon-
tenjanları, mesleki bilgiler seviye tespit sınavı ile, 
amir-memur ilişkileri, izin durumları, okuyan ço-
cukların burs durumu, eğitim ve sağlık nedeniyle 
yer değişikliği talepleri, muhtar ve dernek ilişkileri 
gibi daha birçok sayabileceğimiz konuların çözü-
me kavuşması bu haftanın en önemli konuların-
dandır.

Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak, sadece prob-
lemleri söylemeyi değil çözüm önerilerini de 
sunmayı bir görev biliyoruz. Kurum yetkililerine 
görüşmelerimizde bunları yazılı ve sözlü olarak 
iletiyor katkı sağlıyoruz. Çalışanlar açısından hak-
sız uygulamaları da hukuk yoluyla düzeltilmesi 
için çalışıyoruz. Çünkü gayemiz çalışanlarımızın 
itibarı, huzur ve mutluluğu ve çalışma barışının 
teminidir.

Türk Diyanet Vakıf-Sen
Genel Başkanı

Nuri ÜNAL

CAMİLER VE DİN 
GÖREVLİLERİ HAFTASI

HAYIRLI OLSUN

foto gelecek
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Sendika olarak bize düşen görev sizler adına 
kim ve nereden gelirse doğrunun yanında, yanlı-
şın da karşısında olmaktır. Bunu başarabilmemiz 
için sizlerin desteklerine ve dualarına ihtiyacımız 
vardır.

Kurulduğu günden itibaren Sendikamıza ver-
diğiniz destek ve katkılardan dolayı teşekkürlerimi 
sunarım.

Çalışma barışının sağlandığı, kimsenin kimse-
yi referans göstermeden hakkıyla hak ettiği yere 
gelebildiği, düşüncesi ve duygusun sebebiyle öte-
ki olmadığı zaman dilimlerinin oluşması dileğiyle,

Camiler ve Din Görevlileri Haftanızı tebrik edi-
yor, selam ve saygılarımı sunuyorum.

Allah yar ve yardımcımız olsun.

17 Eylül 2011 tarih ve 28057 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 653 sayılı Kanun Hükmün-
de Kararname ile Kur’an kurslarında ve yaz kurs-
larında yaşı küçük olduğu için Kanun gereği kursa 
veya Camiye alınmayan Çocukların Kur’anı Kerim 
Okuma yasağı kaldırıldı. Artık bir yaş sınırlaması ol-
maksızın çocuklar velilerinin isteği doğrultusunda 
mukaddes kitabımızı okuyacak ve dini bilgilerini 
Kurs ve Cami görevlilerimizden öğrenebilecekler.

  Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün görevleri 
ile ilgili düzenleme yapılmış, yurt dışında müşavir-
lik ve ataşelik kadrolarının yanı sıra koordinatör-
lük kadrosu ihdas edilmiştir.

Yurtiçi ve yurt dışı hizmetlerinde görevlendi-
rilmek üzere 40 adet Başkanlık Müftüsü kadrosu 
getirilmiştir. Yapılan bu yeni düzenleme ile Baş-
kanlık vaizliği ve Başkanlık Müftülüğü kadroları 
Kadro karşılığı sözleşmeli kadro şeklinde çıkarıl-
mıştır.(Yani Yüksek maaşın yanı sıra bir yılda 6 ikra-
miye alacaklardır.) Sendikamız Kanunun çıktığı dö-
neminde Diyanet Personelinin tamamının kadro 
karşılığı sözleşmeli olması için mücadele etmişti.

01.07.2010 tarih ve 6002 sayılı Kanunun 
çıktığı dönemde Murakıplığın kaldırılmamsı için 
olağan üstü mücadele veren Sendikamızın haklı-
lığı bir yıl gecikmeli de olsa anlaşılarak yanlıştan 
dönülmüş ve işlevsiz hale getirilen murakıplık 
kadrosu yeniden işler hale getirilmiştir 

Bu kanunla artık köy ve kasabalara da Vaiz 
atanabilecektir.

Kanunun yürürlüğe girdiği 17.09.2011 tari-
hinden itibaren 1 yıl içinde 1000 adet 4/B’li imam-
hatip ve Kur’an Kursu Öğreticisi sadece mesleki 
uygulamalı sınavla istihdam edilecek. (Sendika-
mız 4/B alımına karşıdır)

1 Ocak 2005 tarihinden önce toplam 5 yıl 
veya 01 Ocak 2005 tarihinden bu tarafa toplam bir 
yıl veya daha fazla Fahri öğreticiliği olanların yeter-
lik belgesi var ise 3 ay içinde müracaatları halinde 
kadroya geçme imkânı sağlanmıştır. Yeterlik bel-
gesi olmayan veya süresi dolanlar için Başkanlıkça 

Mesleki Yeterlik Sınavı Açılacak ve başarmaları ha-
linde atamaları gerçekleşecektir.

(Fahri Kur’an Kursu Öğreticilerinin durum-
larının düzeltilmesi için Sendikamızca defalarca 
Diyanet İşleri Başkanlığı nezdinde girişimlerde 
bulunduğumuz Kadroya geçecek Fahri Öğretici-
lerimizce de bilinmektedir. Bu düzenleme yapı-
lırken Vekil imam-hatipler’ de buna dâhil edile-
bilirdi)

250 adet Cami Rehberi   kadrosu ihdas edil-
miştir. Ayrıca Cami Rehberi Kadrosu ile birlikte 
çeşitli Unvanlarda Diyanet İşleri Başkanlığının top-
lam 3153 kadro verilmiştir.

Olumlu Bulduğumuz ve yukarda sizlere sun-
duğumuz çalışmaların yanı sıra bu Kanun Hük-
münde Kararname çıkarılırken Sendikamızca takip 
edilen aşağıdaki maddelerin de gerçekleştirilmesi 
gerekirdi.

Çıkarılan bu Kararnamede Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nda çalışan Genel İdare ve Yardımcı 
Hizmetler Sınıfı çalışanlarının mali haklarının da 
iyileştirilmesi ve ücret adaletsizliğinin giderilmesi 
için yapılan çaba olumlu değerlendirilmemiş, ger-
çekleştirilebilecek düzenleme yapılmamıştır. Sen-
dikamız bu iş gerçekleştirilinceye kadar her türlü 
girişimini devam ettirecektir.

Din Hizmetleri Sınıfı çalışanlarından sadece 
dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunlarına geti-
rilen 3000 ek gösterge iyileştirmesi bütün yükse-
kokul mezunlarına, ayrıca din hizmetleri sınıfında 
çalışmış diğer Diyanet çalışanlarını da kapsayacak 
şekilde düzenlenebilirdi.(Bu konuyla ilgili Sendi-
kamızca dava açılmıştır. Mahkeme süreci devam 
etmektedir.)

Bütün bunlara rağmen yapılan bu güzel  Ka-
nuni düzenleme dolayısıyla emeği geçenlere  Sen-
dikamız adına teşekkür eder, Eksik kalan takibimiz-
deki hususlarında bir an evvel çözüme kavuşturul-
masını talep ederiz.

 TÜRK DİYANET VAKIF- SEN GENEL MERKEZİ

NELER DEĞİŞTİ ?Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu’nda
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30 Eylül – 2 Ekim 2011 tarihleri arasında 
Balıkesir Edremit İlçesi Adrina Otel’de 
yapılan Türkiye Kamu-Sen Genişletilmiş 
Şube Başkanları İstişare Toplantısı Toplu 
Sözleşme sürecini değerlendirmek üzere 
büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Bu toplantı münasebetiyle 
Konfederasyonumuza bağlı Sendikalar 
Genel İstişare toplantısından önce, kendi 
iç bünyelerinde Şube başkanları ile İstişare 
toplantı yapmıştır.

Sendikamızda toplantıya katılan 
Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve 
Şube Başkanlarımız ile birlikte;

1. Sendikal Faaliyet ve çalışmalar,

2. Sendikal mevzuat ve 4688 sayılı 
Kanunda yapılacak değişiklikler, 

3. Anayasa değişikliğinde toplu 
sözleşme süreci ile ilgili düzenleme ve 
çalışmalar,

4. 653 sayılı kanun hükmünde 
kararname ile Diyanet İşleri Başkanlığı 

Teşkilat kanunu üzerinde yapılan 
değişiklikler,

5. Sendikal faaliyetlerde karşılaşılan 
sıkıntılar ve çözüm önerileri,  

Konularında genel 
değerlendirmelerin yapıldığı istişare 
toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantının başında Sendikamızın 
Genel Başkanı Nuri ÜNAL’  Sendikal Faaliyet 
ve gelişmelerle ilgili, Teşkilat çalışmaları ile 
ilgili konulara da Genel Başkan Yardımcısı 
Muhammet AYDIN’ bilgi vermiştir.

Basın, Haber Bülteni ve Yayınlarla 
ilgili Genel Başkan Yardımcısı Ahmet 
GÜMÜŞ, Eğitim programları, Web sayfası, 
Misafirhane ve Yardımlaşma Sandığı 
hakkında bilgi vermişlerdir.

Şu başkanlarımız da söz alarak, 
yaşanan sıkıntılar ve sendikal faaliyetlerle 
ilgili görüş ve öneride bulunmuştur.

ŞUBE BAŞKANLARI İSTİŞARE 
TOPLANTISI YAPILDI



6

TÜ
RK

 D
İY

A
N

ET
 V

A
KI

F-
SE

N
  

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kay-
nakları Genel Müdürü Osman TIRAŞÇI ve 
Kadro, Terfi ve Tahsis Daire Başkanı Veki-
li T. Kasım TOPRAK 21.09.2011 tarihinde 
Sendikamızı ziyaret etti.

Ziyarette; Sendikamız Genel Başkanı 
Nuri ÜNAL, Genel Başkan Yardımcıları Ab-
dullah FİŞNE, Muhammet AYDIN ve Kenan 
AK’ta hazır bulundu.

Samimi bir ortamda geçen görüşme-
lerde; Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanları-
nı ve yeni kadroya atanacak Fahri Kur’an 
Kursu öğreticilerini de ilgilendiren bir çok 
konu gündeme gelmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetmelik-
lerinin kısa bir süre içerisinde çıkarılacağı 
ifade edilmiştir.

Ayrıca, kurum çalışanlarının çeşitli sı-
kıntıları Sendikamızca dile getirilerek çö-
züm önerileri de sunulmuştur.

Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak Sendi-
kamıza ziyaretinden ve gündemdeki ko-
nularla ilgili samimi açıklamalarını bizimle 
paylaştığından dolayı Genel Müdür Sayın 
Osman TIRAŞÇI ve Daire Başkan Vekili   
Sayın T. Kasım TOPRAK beylere teşekkür 
eder çalışmalarında başarılar dileriz.

SAYIN OSMAN TIRAŞÇI 
İnsan Kaynakları Genel Müdürü 

Sendikamızı Ziyaret Etti

Kurum çalışanlarının çeşitli sıkıntıları 

Sendikamızca dile getirilerek çözüm önerileri de 

sunulmuştur.
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HUKUK MÜCADELEMİZ SONUÇ VERDİ
.... tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığın-

ca hazırlanan atama ve yer değiştirme yö-
netmeliğince taşrada şef kadrosunda çalı-
şan personele rotasyon getirilmiştir. Sen-
dikamız kanunlara aykırı olarak yapılan bu 
değişikliğin yanlış olduğunu öncelikle ku-
rum yetkililerine yazı ile bildirmiş, kurum 
yetkilileri bu ikazlarımızı dikkate almaya-
rak şefl erin tayinlerini gerçekleştirmiştir.

Türk Diyanet Vakıf-Sen diyalog yolu-

nun kapanması sonrasında bu haksızlığı 

gidermek için Danıştay’a dava açmış ve 

kazanmıştır. Bunun sonucunda Diyanet 

İşleri Başkanlığı mahkeme sonucuna itiraz 

etmiş, bu itirazı mahkeme reddetmiştir. 

Türk Diyanet Vakıf-Sen’in haklı olduğu-

nu mahkeme bir kez daha tescil etmiştir.
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Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel 

Merkezi Vakıfl ar Ankara Bölge 

Müdürlüğünü Ziyaret etti…

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel 

Başkanı Nuri Ünal ve Genel Başkan 

Yardımcısı Rüstem Kurmaç Vakıfl ar 

Ankara Bölge Müdürlüğünü ziyaret 

ederek, Bölge Müdürü Aslan Yıldız 

ile görüştüler.

Vakıfl ar Şubesi Olarak 

Arkadaşlarımızın Acılarını 

Paylaşıyor Ölenlere Allah’tan 

(c.c.) Rahmet Yakınlarına 

Başsağlığı Diliyoruz…

İstanbul Bölge Müdürlüğü Per-

sonelimiz Sezai Aş’ın Kardeşi,

İstanbul Bölge Müdürlüğü Per-

sonelimiz Ali İhsan Doğan’ın Annesi,

Gaziantep Bölge Müdürlüğü 

Personelimiz Mustafa Doğan’ın ba-

bası

Vefat etmiştir.

VAKIFLAR ŞUBESİNDEN...
Türk Diyanet Vakıf-Sen

Vakıfl ar Şubesinden 

Vakıfl ar Genel Müdürlüğüne 

Nezaket Ziyareti…

Vakıfl ar Şubesinin Başkanı Halit UĞUR-

LU ve Şube Yöneticileri, Vakıfl ar Genel Mü-

dürlüğüne nezaket ziyaretinde bulundu. Bu 

ziyarette Baş Hukuk Müşaviri Oya Erçil, Genel 

Müdür Yardımcısı Burhan Ersoy ve İnsan Kay-

nakları Daire Başkanı Rıfat Türker ile görüşen 

Şube Başkanı ve yöneticiler personelin sıkın-

tılarını ve talepleri idarecilerle paylaştı.

Şehit Haberi Türk Diyanet Vakıf-Sen 

ve Vakıfl ar Genel Müdürlüğü Olarak

 Bizim de Yüreğimize Düştü…

Vakıfl ar İstanbul Bölge Müdürlüğünde 

çalışan arkadaşımız Mehmet Fatih Kara’nın 

terör örgütünün Mardin’de yaptığı hain sal-

dırıda Şehit düşen yeğenine Allah’tan (c.c.) 

rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyo-

ruz.

Vakıfl ar Şubesi Olarak Düğünü Olan Arkadaşlarımızı 

Tebrik Eder Mutluluklarının Ömür Boyu Sürmesinin Allah (c.c.)  

Dileriz…

Samsun Bölge Müdürlüğü Personelimiz Emel Yılmaz,

Samsun Bölge Müdürlüğü Personelimiz Cengiz Bedir’in Oğlu,

Antalya Bölge Müdürlüğü Personelimiz Hayati Aydın’ın oğlu

Dünya evine girmiştir.
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Yaz Kurslarındaki Yaş Sınırının Kaldırılmasını İstiyoruz

Diyanet İşleri Başkanlığı; 
“Kur’an-ı Kerim’i ve mealini öğre-
nebilmeleri, dini bilgilerini geliş-
tirebilmeleri amacıyla” Mili Eğitim 
Bakanlığı’nın denetim ve göze-
timinde, yaz aylarında camiler, 
Kur’an kursları ve belirlenen diğer 
mekânlarda açılan 2 ay süre ile il-
köğretim 5. sınıfı bitiren öğrencile-
re yaz Kur’an kurslarında hizmet 
vermektedir.

Şu anda bu kurslara katılabil-
mek için ilköğretim 5. sınıfı bitir-
me şartı vardır. 

Anayasa’nın 136. maddesi uya-
rınca;

 “Genel idare içinde yer alan Di-
yanet İşleri Başkanlığı, lâiklik ilkesi 
doğrultusunda, bütün siyasî görüş 
ve düşünüşlerin dışında kalarak ve 
milletçe dayanışma ve bütünleşme-
yi amaç edinerek, özel kanununda 
gösterilen görevleri yerine getirir.” 
hükmü bulunmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gö-
revi Teşkilat Kanununun 1. madde-
sinde şöyle belirlenmiştir;

“İslâm Dininin inançları, ibadet 
ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yü-
rütmek, din konusunda toplumu 
aydınlatmak ve ibadet yerlerini yö-
netmek.” 

Hem Anayasa hem de Teşkilat 
Kanununda belirtildiği gibi toplu-
mu din konusunda aydınlatan bir 
kurum olan Diyanet İşleri Başkan-
lığı, toplumun her yaştaki insanına 
ve her kesimine hizmet etmek için 
yetişmiş personeli bulunan güzide 
bir kurumdur.

Bu itibarla, ilköğretim 5. sınıf 
öncesi çocukların da doğru din 
eğitiminin alabilmelerinin yolu 
açılmalıdır.

İlgililere ve kamuoyuna saygıy-
la duyurulur.    19.05.2011

HER YAŞTAKİ İNSANIMIZIN DİYANET 
GÖREVLİLERİMİZDEN KUR’AN VE DİN EĞİTİMİ 

ALABİLMESİ GEREKLİ BİR HAKTIR

GENEL MERKEZİ
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GÖREVLENDİRMELER ADALETLİ OLMALI
1979  yılından bu yana hac organizas-

yonu yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, bu 
organizasyonlarda her yıl başarılı olmuş-
tur. Bu başarıda payın görevlilerin de çok 
ciddi anlamda  paylarının olduğunu bili-
yoruz. 

Diyanet İşleri Başkanlığı personeli hac 
görevlendirmelerinde adaletin, liyakatın 
ve şeff af bir görevlendirme istiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerinin bu 
sese kulak vermesini istiyoruz. Bunun için 
Başkanlığa yazı yazarak taleplerimizi ilettik.
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13 Eylül 2011 tarihinde Hac görevlendirmeleriyle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı’na 
gönderdiğimiz yazımıza cevap verilmiştir. 

Verilen bu cevabın değerlendirilmesini siz değerli personelin takdirlerine arz 
ederiz.
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B A Ş L A D I
A n a y a s a  Ç a l ı ş t a y ’ ı

Türkiye Kamu-Sen ve üye sendikaları 
Anayasa değişikliği konusunda çalışmalara 
başladı.

Ülkemiz ve insanımız için üreten, yol 
gösteren, araştıran ve katkı sağlayan bir 
anlayışla çalışmalarına başlayan Türkiye 
Kamu-Sen, 17 Eylül 2011 Cumartesi günü 
Anayasa Çalıştayı yaptı. 

Çalıştaya, Türkiye’nin 
dörtbir yanından 30’un 
üzerinde akademis-
yen, uzmanlar ve sivil 
toplum kuruluşlarının 
temsilcileri katıldı.

Üç Ayrı Komis-
yon Oluşturuldu

Çalıştay çerçeve-
sinde 3 ayrı komisyon 
oluşturuldu. Her ko-
misyonda uzmanların, 
hukukun değişik dalların-
dan akademisyenlerin ve 
sosyal kesim temsilcilerinin 
yer almasına özen gösterildi.

Buna göre, Anayasanın yapım usulü, 
Anayasada hâkim olan temel ilkeler, Anaya-
sa değişikliğinin denetimi, başlangıç kısmı, 
devletin nitelikleri gibi konular Yöntem ve 
Genel Esaslar Komisyonu’nda ele alınacak. 

Temel Haklar ve Özgürlükler 
Komisyonu’nda kişi hakları, sosyal ve eko-

nomik haklar, siyasi haklar, uluslar arası söz-

leşmeler, din ve vicdan hürriyeti, basın hür-

riyeti, yüksek öğretimde kılık kıyafet, ana-

dilde eğitim, din eğitimi, Anayasal ödevler, 

sendikal faaliyetler, vatandaşlık tanımı gibi 

konular görüşülecek. 

Devlet Teşkilatı Komisyonu 

ise siyasi partiler ve seçim 

sistemi, cumhurbaşkanı-

nın yetkileri, hükümet 

sistemi, yargının ya-

pılandırılması, idare-

nin yapılandırılması, 

asker-siyaset ilişkisi, 

Milli Güvenlik, Yüksek 

Askeri Şura kararları, 

Genel Kurmay Başkan-

lığı, olağanüstü yönetim 

usulleri ve bağımsız kuru-

luşlar gibi konularda çalış-

ma yapacak.

Çalıştay’ın Sonuçları Ekim Ayı İçinde 

Duyurulacak ve Hazırlanan Çalışma Ki-

tap Haline Getirilecek

Çalıştayla ile ilgili gelişmeler süreç içe-

risinde yapılacak basın toplantıları ile ayrı-

ca kamuoyuna duyurulacak.

Çalıştaya, Türkiye’nin dörtbir yanından 

30’un üzerinde akademisyen, uzmanlar ve 

sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Çalıştay’ın

 Sonuçları Ekim Ayı 

İçinde Duyurulacak 

ve Hazırlanan 

Çalışma Kitap Haline 

Getirilecek
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YASALAR YASALAR 
ADALETLİ OLMALIADALETLİ OLMALI

Bilindiği üzere 17 Eylül 2011 Cumartesi 
günü 653 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
resim gazetede yayınlandı. Bu KHK ile Diyanet 
İşleri Başkanlığının Teşkilat kanunda da bazı de-
ğişiklikler yapıldı, yapılan değişikliklerde güzel 
maddeler olmasına rağmen Diyanet çalışanla-
rının beklentilerini maalesef karşılamamaktadır. 
Hayal kırıklığına sebep olmuştur.

Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak Diyanet İşle-
ri Başkanlığı Teşkilat kanunu üzerinde ne kadar 
isabetli çalışmalar yaptığımız bu KHK ile açık 
bir şekilde haklılığımız görülmüştür. Hükümet 
ve Diyanet yetkililerinin Diyanet çalışanlarının 
isteklerini göz önünde bulundurarak, her hiz-
met kolunun problemlerini ayrı ayrı inceleyerek 
biran önce çözümü noktasında çalışma yapma-
lıdırlar. Personelin beklentisi bu yöndedir ve 
yetkililerden problemlerinin çözümünü bekle-
mektedirler.

653 sayılı KHK ile yapılan değişiklikleri ince-
lediğimizde;

 Kuran Kurslarında ve yaz kurslarında 
yaş sınırlamasının kaldırılmasını geç kalınmış bir 
uygulama olmasına rağmen desteklemekteyiz.  

 DİB Teşkilat Kanunu çıkarken Murakıp 
kadrolarının iptal edilmeyerek “İl Müfettişi” ol-
maları yönünde teklifimizi görmeyen yetkililer, 
iptal ettikleri murakıp kadrosunu tekrar işleme 
koymaları Türk Diyanet Vakıf-Sen’in haklılığını 
bir kez daha göstermesine rağmen sevindirici 
bir durumdur.

 657 sayılı kanunun 86. maddesindeki 
düzenleme ile vaiz, Kuran kursu öğreticiliğinde 
vekil atamalarına imkân getirilmiştir. 

 Fahri Kuran Kursu Öğreticisi ola-
rak Kuran Kurslarında hizmet veren Kuran 
hizmetkârlarının kadroya alınmalarını olumlu 
buluyoruz. Ancak, KHK deki 1 yıllık hizmet sü-
resinin eğitim yılımı? Yoksa 365 gün olarak mı? 
Değerlendirileceği açık bir şekilde ifade edilme-
yerek kafa karışıklığı meydana gelmiştir. Kamu-
oyunu tatmin edici gerekli ve mantıklı açıklama-

nın yapılmasını istiyoruz. Ayrıca bazı kurslarda 
fahri olarak görev yapan öğreticilerin sigorta 
günlerinin eksik gösterilmesi sebebiyle mağdu-
riyet yaşayacakları da kaçınılmazdır, mağduriyet 
meydana gelmemesi için gerekli düzenlemenin 
yapılmasını istiyoruz.

 Bu KHK’de yukarıda saydığımız olumlu 
gelişmelerin yanında beklentiler içerisinde olan 
Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarını hayal kırık-
lığına uğratmıştır.

1- DHS sınıfında çalışan görevliler arasın-
daki diploma farklılığı sebebiyle ek gösterge 
farklılığın giderilmemiştir. Anayasaya, kanun-
lara, eşitlik ilkelerine ve vicdana aykırı olan bu 
yanlışlığın biran önce düzeltilmesini istiyoruz ve 
bu yanlışlık düzelinceye kadar sendika olarak ta-
kipçisiyiz.

2- 375 sayılı KHK ile 2008 yılından bu tara-
fa ek ödeme mağduriyeti yaşayan Diyanet İşleri 
Başkanlığında çalışan GİH sınıfındaki görevliler 
bu kararname ile hayal kırıklığı yaşamışlardır. Bu 
konu Sendikamızca defaatle dile getirilmesine 
rağmen bu konuda düzenleme yapılmamasını 
ayrımcılık ve haksızlık olarak görüyor ve mani-
dar buluyoruz.   

3- Geçici madde ile bir yıl içerisinde 1000 
adet 4/B’li sözleşmeli olarak İ.H ve KKÖ atama 
yapılması açıklanmıştır. KPSS kurslarına para 
ödeyerek sınavlara hazırlanan ve imtihana gi-
ren binlerce insan görev almak için çabalarken, 
emek sarfederken bu emekleri hiçe sayılarak, bu 
atamaların KPSS’siz ve sadece mülakatla belirle-
neceğinin ifade edilmesi, siyasetin etkin olacağı 
ve adamı olanların bu kadrolara atanacağı endi-
şesini taşımaktayız.

Bu itibarla; Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak 
Hakk’ın, haklının, ilkenin yanında yer alarak so-
rumlu sendikacılık ilkelerini savunarak üyesinin, 
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıfl ar Genel Mü-
dürlüğü çalışanlarının her zaman yanında ola-
caktır. Haksızlığın ve adaletsizliğin her zaman 
karşısında olacaktır. 

Genel Başkan Yardımcısı
(Basın ve Halkla İlişkiler)

Ahmet GÜMÜŞ
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PERSONEL ARASINDA AYRIM YAPILMAMALI
2008 yılından bu yana Diyanet İşleri Baş-

kanlığı personeli arasında ekonomik anlam-

da çalışma barışı bozulmuştur. 

Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak bu ekono-

mik adaletsizliğin giderilmesi için defaatle 

Bakanlık, Maliye ve Diyanet İşleri Başkanlığı 

yetkilileriyle görüşülmesine ve resmi yazılar 

yazılmasına rağmen bir sonuç çıkmamıştır. 

13 Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe gi-
ren 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş 
ve Görevleri Hakkındaki kanunla düzeltilme-
sini istediğimiz halde yine yetkililerden olum-
lu cevap çıkmamıştır.

Konunun takipçisi olun Türk Diyanet 
Vakıf-Sen çözüm noktasında Başbakanlık, 
Bakanlık, Maliye Bakanlığı ve Diyanet İşleri 
Başkanlığı’na yazı yazılmıştır.
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Azınlık Vakıfları Düzenlemelerinde

SON NERESİ?
27 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazetede ya-

yımlanan 651 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile cemaat (azınlık) vakıfl arı hakkında bir düzenle-
me yapıldı.

Buna göre; cemaat vakıfl arına ait malların 
iadesi ve üçüncü şahıslara geçen mallar için de 
(Devlet tarafından) günün şartları uyarınca tazmi-
nat ödenmesini öngören geçici 11. Madde Vakıfl ar 
Kanununa eklenmiştir.

Konu aslında 2008 yılında yürürlüğe giren 
5737 sayılı Vakıfl ar Kanunu’nda cemaat vakıfl arı-

nın mallarının iadesine ilişkin düzenlemelerde yer 
almıştı. Ancak uygulamadaki eksiklikler KHK ile or-
tadan kaldırılmıştır.

Böyle bir düzenleme KHK ile değil de 
TBMM’de iktidar ve muhalefetiyle görüşülerek, 
tartışılarak çıkarılması daha isabetli olurdu.

Türk Diyanet Vakıf-Sen sendikası olarak 13 
Şubat 2008 tarihinde kamuoyunu yaptığımız ba-
sın açıklaması ile bilgilendirmiş ve gelebilecek teh-
likeleri zamanında paylaşmıştık. Basın açıklaması 
metni; 

Değerli Kamu Çalışanları, Aziz Türk Milleti, Kıymetli Basın Mensupları

Bugün burada 22. dönemde yasalaşan ancak 10. Cumhurbaşkanınca, 9 maddesi tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük 
Millet Meclisine iade edilen, 60. hükümet tarafından yeniden TBMM’ye sunulan ve bu gün görüşülecek vakıfl ar kanunu ile ilgili 
endişelerimizi her türlü siyasi mülâhazalardan «/.ak bir anlayışla, Milli ve Manevi değerler acısından, Türk Milletiyle paylaşmak 
üzere toplanmış bulunuyoruz.

Vakıf terim olarak; Bir mah veya mülkü satılmamak kaydıyla ve bazı özel şanlar çerçevesinde bir hayır işine tahsis çimektir.

Daha geniş ifadesi ile;

Kişinin taşınır veya taşınmaz mallarını hiçbir dış tesir altında kalmadan, sırf kendi rıza ve İsteğiyle şahsi mülkiyelinden 
çıkarıp, hayır ve hasenat gayesiyle yine kendisi tarafından belirtilen şan ve hizmetlerin yerine getirilmesi için ebedi olarak tahsis 
etmesidir.

Vakıfl ar insanlık için ulvi gayeler taşımak Üzere kurulurlar ve bu hizmeti sunmak üzere görev ifa ederler.

TBMM de görüşülecek Vakıfl ar kanununun pek çok maddesi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş sözleşmesinin esası 
olan Lozan Antlaşmasını zedeleyecek ve hükümranlığımızı kaybettirecek hükümler içermektedir. Bu kanunun Misyonerliğe, 
yabancılaşmaya ve başkalaştırmaya fırsat vereceği endişesini taşımaktayız.

Mal böyle olmasına rağmen sözde insani ve dini değerler ileri sürülerek. TBMM’de görüşülen bu kanunun AB ve ABD 
dayatmasıyla gündeme gelmesi bizleri kahretmektedir.

Dini değerler ve vakıfl ar bahane edilerek ülkemiz adeta kuşatılmaktadır. Her ülkenin geleceği ve güvenliği ile ilgili kararlar 
ve tedbirler alması en tabu hakkıdır. Bizzat Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği üzerine; vakıfl arın mal 
ve mülk edinme esasları 1936 yılında kamulaştırılmış ve 1974 yılında da Yargıtay kararıyla Vakıfnameler onaylanmıştır.

Avrupa ülkelerinde vakıfl arın mal-mülk edinme tasarrufl arı tümüyle hükümetlerin denetimlerine tabi olmasına rağmen 
ülkemize dayatılan ve bu kanunla Gayri Müslim azınlık vakıfl arının denetim dışında tutulması egemenliğimizi tehdit ve haysi-
yetimizi zedeleyecek konuma taşıyacaktır.

Giderek üyesi azalan Gayri Müslim cemaat vakıfl arının Lozan’daki sınırlamaya rağmen mülk edinme arzu ve hevesleri 
önemli ve anlamlı bir araştırma konusudur. Bu kanun dikkatten kaçırılırken başörtüsü île ilgili fırtına kopartılması manidardır.

Yine bu kanunla yabancılara yurtiçinde vakıf kurma, üst kuruluş kurma ve üst kuruluşlara üye olma hakkı tanınması ile bu 
kuruluşları yöneten yabancılara yönetici sıfatıyla ciddi bir İnisiyatif sağlanacaktır. Bu inisiyatifin potansiyel gücü salt ekonomik 
olmaktan çok stratejik önem arz etmektedir.

Vakıfl ar yasası bu şekilde yürürlüğe girdiği takdirde büyük bir ihtimalle Türkiye’de vakıf kurmak isteyen yabancıların pek 
çoğu da küresel sermayenin önde gelen isimleri olacaktır.

Gayri Müslim azınlık cemaatlerinin ibadethanelerinin tamir, bakım ve onarımıyla başlayan sıradan istek ve talepleri bu 
kanunla misyonerlik faaliyetlerine serbesti sağlayan bir zemin oluşturmaktadır.

Batı Trakya’daki soydaşlarımızın bırakın camilerinin tamiratına dair isteklerini, evlerini bile tamir etmelerine izin verilme-
mektedir. ABD vatandaşı Yunan uyruklu papazların ülkemizdeki kiliselerde görev yapmalarına imkân tanınırken, Batı Trakya’da 
ki soydaşlarımızın seçmiş olduğu Müftüler tanınmamaktadır.

VAKIFLAR KANUNU İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

GENEL MERKEZİ

.../...
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Yunan ve Rum lobisinin kışkırtıcı faaliyetleri artarak sürerken, İstanbul’u başkent olarak her zeminde dillendiren 
Yunanistan’a, bu talebini gerçekleştirmesi için adeta davetiye çıkarılmaktadır.

Yürürlükte olan yasada; vakıfl arın uluslararası işbirliği ve faaliyette bulunması ve yurtdışında şube açması dışişleri 
bakanlığının uygun görüşü ile içişleri bakanlığının iznine tabi iken, bu kanunla söz konusu bakanlık şartları kaldırıldığı gibi, 
bildirim şartı dahi getirilmemiştir. Böylece;

Gayri Müslim azınlık vakıfl arının yurtdışı ilişkilerini devlet kurumlarının takip etme yetkisi elinden alınacak ve uluslar 
arası ilişkilerde ciddi sorunlara sebebiyet verecektir.

Bu sebeple “öz yurdunda garip, öz vatanında parya” durumuna düşülecektir.

Bulgaristan’da yaşayan Türkler’in 1980’Ii yıllarda maruz kaldıkları asimilasyona karşı açılan davada AİHM. “Bir ülke 
hakkında karar alınabilmesi için olayın, o ülke Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine taraf olduktan sonra meydana gelmiş ol-
ması gerekiyor” gerekçesiyle reddetmiştir. Aynı AB söz konusu Türkiye olunca; sözleşmenin ortada olmadığı 1936 ile henüz 
AİHM’nin bile kurulmadığı ve kişilerin başvuru hakkının bulunmadığı 1974 yıllarının hesabını sorması AB’nin gerçek yüzünü 
ve niyetini göstermektedir.

AİHM, azınlıklar lehine karar verirken Yunanistan’ın, Batı Trakya’da ki soydaşlarımıza, Sırpların Bosna’da Müslümanlara 
yaptığı zulümler karşısındaki sessizliği manidardır. Amerika’nın da “merdî kıptînin şecaat arzederken sirkatini söylemesi” 
gibi azınlık hakları ile ilgili dayatmalarda bulunurken, Irak’ta milyonlarca insanın ölmesine ve sakat kalmasına seyirci kalın-
ması hür dünyanın onursuzluğunun belgesidir.

Bu yasa İle Gökçeada ve Bozcaada’nın Yunanistan’a bağlanmasına zemin mi hazırlanmaktadır? Yıllardır Türk Milleti 
Ayasofya’nın Cami olarak açılmasını arzularken, Rum ve Yunan lobisi Ayasofya’nın kiliseye çevrilmesi için imza toplayarak 
dilekçelerini AB’ye göndermektedir.

AB’de birleşmiş milletlerin “Dinî eserlerin korunması ve saygı gösterilmesi” kararma istinaden Ayasofya’nın kiliseye 
dönüştürülmesinin hazırlıklarını mı yapmaktadır?

Vakıf yöneticilerinin Türk vatandaşı olma şartının kaldırılması Fener Rum Patriğine ekümenikîik hakkının tanınması 
yönünde atılmış bir adım olacaktır,

Hülasa edecek olursak Vakıfl ar kanunuyla; Türk Devleti Gayri Müslim azınlıkların mülklerine el koyduğunu ve gasp 
ettiğini kabullenmiş olacaktır. Bu duruma aklı başında irfan, izan ve vicdan sahibi hiçbir Türk vatandaşı rıza gösteremez ve 
bu durumu kabullenemez.

Bu itibarla; Sayın Başbakanı ve Hükümeti vakıfl ar kanununu geri çekerek, ülkemiz gerçeklerine ve tarihimize uygun 
olarak hazırlanmasına davet ediyoruz.

Sayın milletvekillerimiz sizlere sesleniyoruz;

Sizleri tarihimize kültürümüze ve medeniyetimize sahip çıkmaya ve bu yasanın çıkmasına engel olmaya davet edi-
yoruz. Eğer bu yasa çıkarsa vebalini sadece hazırlayan ve destek veren sizler değil, çocuklarımız ve torunlarımız çekecektir.

İnsanlığın kurtarıcısı. Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’in müjdesine ve övgüsüne mazhar olan İstanbul’un 
Konstantiniyye olmasına fırsat verme!

Bu duygu ve düşüncelerle izaha çalıştığımız tespit ve endişelerimizi Yüce Milletimizin bilgi ve takdirlerine saygı ve 
sevgiyle sunarız.!     13.02.2008

 Hazım Zeki SERGİ
 Türk Diyanet Vakıf-Sen 
 Yönetim Kurulu Adına

Bu işin sonu nereye varacaktır? Mülk olarak 
bu vakıfl ar nereleri alacaktır? 

Lozan Antlaşması’nın azınlıklara ait madde-
sinde (42) “…var olan vakıfl ara.. ve her türlü kilise, 
havra, mezarlık ve öteki dini kuruluşlara her türlü 
koruma önlemi almayı Türkiye taahhüt eder”. de-
nilmektedir.

1936 Beyannamesi ile vakıfl arın beyan et-
tikleri tüm taşınmazların, özel mülkiyete konu 
olanlar dahil iadesini yasalaştırdı. Böylece sayıları 
162’ye varan azınlık vakfı ortaya çıktı. Esasen çıka-
rılan bu yasaya o zamanki vakıf yetkilileri ilgi gös-
termeyerek beyanname vermediler ve bu çağrıya 
uymadılar. 

Akla gelindikçe mülk istenilmesi ve veril-
mesi nereye kadar ve ne zamana kadar süre-
cektir? 

Bu tür düzenlemeler yapılırken özellikle de 
Batı Trakya Müslüman Türklerinin durumu dikkate 
alınmakta mıdır? Oradaki soydaş ve dindaşlarımı-
zın mülk ve vakıfl arının durumu ne haldedir? Bu 
soruların da cevap bulması gereken konular oldu-
ğu gözden kaçmamalıdır.

Bu itibarla, sonuçları ne getireceği belli olma-
yan bu düzenleme ve girişimleri ihtiyatla ve dik-
katle takip ediyoruz.

GENEL MERKEZİ
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Değerli Diyanet Çalışanları…

“Geleceğe Açılan Kapı” olarak nitelendirdi-
ğimiz Yardımlaşma Sandığımız Sendikamız bün-
yesinde 2005 yılında kurulmuştur. Teşkilatlanma 
çalışmalarına 2009 yılında ilk genel kurulunu ya-
parak başlamıştır., Vakit kaybetmeden seçilen yö-
netimiyle tanıtım ve üye çalışmasına başlamıştır.. 
Gidilmedik yer ulaşılmadık Türk Diyanet Vakıf-Sen 
Üyesi kalmayacak sloganıyla Türkiye’nin birçok ili-
ne ziyaretler gerçekleştirilmiştir. 

Yardımlaşma Sandığımız:  4688 sayılı kanuna 
istinaden kurulmuştur. Memur sendikacılığında 
gerçekleştirilen ilk Yardımlaşma sandığıdır.

Sahasında belli kariyeri ve güvenirliliği olan 
yönetim kurulu üyeleri ve İllerde gönüllü temsil-
cilerimizin katılımıyla yapılan tanıtım toplantıla-
rında Sandığımızın kuruluş amaçları ve hedefl eri 
katılımcılara anlatılmaktadır. 

Güven ortamına katkı sağlaması amacıyla de-
netlenebilir ve şeff af bir yapı oluşturulmuş, Üyele-
re; Yardımlaşma Sandığına ait İnternet sitesinden 
TC Kimlik numarasıyla ödediği aidatları detaylı ta-
kip etme imkânı sağlanmıştır.

Yardımlaşma Sandığımız sizleri küçük meb-
lağlarla tasarrufa teşvik etmenin yanında 4 tane 
fondan oluşmaktadır.

1.Emekli Fonu (Üyenin 10 yıl aidat ödemesi 
halinde hak edeceği bir fondur) 

2.Borç Verme Fonu: (Üyenin kesintisiz 4 yıl 
aidat ödeyerek faydalacağı fondur) 

3.Afet Yardımı Fonu: (Afete uğramış Sandık 
Üyesine Sandığa ödediği aidat dikkate alınarak 
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde karşılıksız yar-
dım yapılan bir fondur) 

4.Ölüm Yardımı Fonu :( Sandık Üyesinin Ölü-
mü halinde Sandığa ödediği aidat dikkate alınarak 
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde varislerinin 
karşılıksız faydalanacağı bir fondur) 

Yardımlaşma Sandığımızın Türkiye genelinde 
ulaştığı üye sayısı 2700 dür. Kısa vadede hedefl e-
nen üye sayısı 5000, uzun vadede ise en az 10.000 
üye olarak hedefl enmiştir.

Sendikamız Üyeleri; Sandığımıza kendileri 
üye olabildikleri gibi eş ve çocuklarını da üye ya-
pabilmektedir. Eş ve çocuklar da ayrı ayrı üye ola-
rak her biri bir üye hakkına sahip olacaktır.

Sandık aidatı, yapılacak Genel Kurula kadar 
20 Türk Lirası olarak devam etmektedir. Artışlar 
maaş artışlarına uygun olarak üyelerin görüşü alı-
narak gerçekleştirilecektir.

2009 yılından bu yana Yardımlaşma Sandığı-
na üye olanların biriken yaklaşık 450 bin Tl aidat 
geliri, Sandık Üyeleri adına  % 100 karlı bir yatırı-
ma dönüşmüş,  imzalan anlaşma ile Sandık üye-
leri % 100 kar etmiştir. Ayrıca yapılan bu anlaşma 
ile 2006 model Transporter Minibüs Sandığımıza 
hibe edilmiştir. 

Detay için protokol metnini okuyacağınız 
anlaşmayı internet sitemizden http://www.tdvs-
sandik.org.tr öğrenebilirsiniz.

Büyük hedefl ere bismillah deyip büyük bir 
adımla sizler adına başlangıç yapan Yardımlaşma 
Sandığımız, üye sayısının artışına orantılı olarak bi-
riken parasını üyelerinin menfaatine riski az olan 
hizmetlere ve yatırımlara yönlendirmeye devam 
edecektir.

Değerli Üyelerimiz…

Yardımlaşma Sandığı Sendikamızın üyeleri 
için ortaya koyduğu en büyük hizmet ve yatırım 
projesi olarak kurulmuştur. Bu projenin başarılı 
olması sizlerin ve Yardımlaşma Sandığımıza ka-
zandıracağınız yeni üyelerin katılımıyla mümkün 
olacaktır. 

Sendikamız mevcut üye potansiyeli ile aile 
bazında değerlendirildiğinde 100 bin kişiyi içine 
alan büyük bir aile olarak karşımızda durmaktadır. 
Bunun için Yardımlaşma Sandığına üye potansiyeli 
fazlasıyla vardır. Sadece Yardımlaşma sandığına 10 
bin üye yapılması durumunda bile aylık 240 bin TL 
sandık hesaplarında para birikecektir

Öyleyse değerli üyemiz sende harekete geç. 
Yardımlaşma Sandığına eşin ve çocuklarınla mut-
laka üye ol. Geleceğe Açılan Kapıdan güvenle içe-
ri gir. Ödeyeceğin yirmi liranın büyük yatırımlara 
kaynak olacağını, sana ve üyelerimize hizmet ola-
rak geri döneceğini unutma....

Sizde Yardımlaşma Sandığımızdaki yerinizi 
alınız.

Güzellikleri birlikte yaşayalım. 

Bir olalım, birlikte olalım. Başarabildiklerimi-
zin gurunu hep birlikte yaşayalım.

YARDIMLAŞMA YARDIMLAŞMA 
SANDIĞISANDIĞI

Genel Başkan Yardımcısı,
Türk Diyanet Vakıf Sen Üyeleri 
ve Aileleri Yardımlaşma Sandığı 
Başkan Vekili

Kenan AK
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Türk Diyanet Vakıf-Sen Malatya Şubesinin 1. 
Olağan Genel Kurulu büyük bir katılım ve coşku 
içerisinde yapıldı.

Şube kuruluş işlemlerini tamamlayan Malatya 
ilimiz 42. Şubemiz olarak 17 Eylül 2011 Cumartesi 
günü I. Olağan Genel Kurulunu tamamladı.

Genel Kurula Malatya İl Müftüsü Hacı Yusuf 
GÜL,  Sendika Genel Başkanı Nuri ÜNAL, Genel Baş-
kan Yardımcısı Ahmet GÜMÜŞ, Türk Büro-Sen Ma-
latya Şube Başkanı Emin GÖKTAŞ,  Türk Sağlık-Sen 
Malatya Şube Başkanı Şinasi YILDIRIM, Türk Ulaşım-
Sen Malatya Şube Başkanı Yusuf, KAYAN, Türk-İş 
Demiryol-İş Sendikası Malatya Şube Sekreteri Nec-
mettin AYSAN, Sendikamız Elazığ İl Temsilcisi Bilal 
DAL ve il temsil heyeti, Sendikamız Mersin Şube 
Başkan Yardımcısı Erbil AKARSU ile çok sayıda Müf-
tülük ve Vakıfl arda çalışan üyelerimiz katılmışlardır.

Divan Başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Ah-
met GÜMÜŞ ve katip üyelikleri Elazığ İl Temsilcisi Bi-
lal DAL ve Darende İlçe Temsilcisi Mehmet ŞANLI’nın 
yaptığı genel kurul saygı duruşu ve istiklal marşının 
okunmasından sonra Muhittin SARIKAYA’nın oku-
duğu Kur’an-ı Kerim ile devam etti.

Açılışı, Malatya Şubesi adına kurucu Şube 
Başkanı Ömer APO yaparak Malatya’da şube kur-
manın mutluluk ve gururunu üyelerimizle birlikte 
paylaştıklarını vurguladı.

Kurulda; Malatya İl Müftüsü sayın Hacı Yusuf 
GÜL, Diyanet ve din görevliliğinin önemi ve sendi-
kaların gerekliliği ve çalışmaları üzerinde güzel bir 
konuşma yaptılar.

Türk Büro-Sen Şube Başkanı ve Sendikamız 
Elazığ İl Temsilcisi de birer konuşma yaptılar.

Genel Başkan Nuri ÜNAL genel kurulda yap-
tığı konuşmada; Türk Diyanet Vakıf-Sen’in Türkiye 
Kamu-Sen ailesi içerisinde hakkın aranması ve 
korunması noktasında üzerine düşeni layıkıy-
la yaptığını bundan sonra da yapacağını belirt-
ti. Malatya’nın 42. Şube olarak sendikamıza güç 
kattığından bahisle emeği geçenlere özellikle de 
Mehmet Sait SÖNMEZ başta olmak üzere üyelere 
ve delegelere teşekkür etti. 

Her ne şartta olursa olsun doğrunun yanın-
da olacaklarını ve haksızlık nereden gelirse gel-
sin üyelerini savunmada yılmayacaklarını belirtti. 
Özellikle bayan üyelerin ilgisi için teşekkür ederek 
daha çok gayret göstererek üye sayımızın artırıl-
ması noktasında destek istedi.

İl Temsilcisi Mehmet Sait SÖNMEZ’e emek ve 
katkılarından dolayı Genel Başkan Nuri ÜNAL ta-
rafından bir plaket verildi. Mehmet Sait SÖNMEZ 
yaptığı konuşmada desteklerinden dolayı üyelere 
ve temsilcilere teşekkür etti.

Seçimler sonucunda Malatya Şubesi Yönetim 
Kuruluna; 

Ömer APO, Mustafa ÇOBAN, Mehmet Sait 
SÖNMEZ, Mehmet DAĞHAN, Davut SAYLAN, Mu-
hittin SARIKAYA ve Hüseyin AKBABA seçildiler.

42. şubemize ve yeni seçilen şube yönetim 
kurulu üyelerine başarılar dileriz.kurulu üyelerine başarılar dileriz.

MALATYA ŞUBESİ I. OLAĞAN GENEL KURULUNU MALATYA ŞUBESİ I. OLAĞAN GENEL KURULUNU 
GERÇEKLEŞTİRDİGERÇEKLEŞTİRDİ
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EĞİTİM YARDIMI GÜNÜN ŞARTLARINA GÖRE VERİLMELİ
Türkiye Diyanet Vakfı uzun yılladır 

Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin üni-
versitede okuyan çocuklarına eğitim yar-
dımı yapmaktadır. 

2003 yılına kadar yapılan bu eğitim 
yardımı belirli şartlar ve kriterler belirle-
nerek cüz’i miktarda verilmekte idi. Türk 
Diyanet Vakıf-Sen yetkili olduğu 2002, 
2003 ve 2004 yıllarında bu konuya ciddi 
anlamda değer vermiş ve 2002 yılında 

Diyanet İşleri Başkanlığı  ile yapılan ilk 
Kurum İdari Kurul Toplantısında herhan-
gi bir şart gözetmeksizin, personelin üni-
versitede okuyan bütün çocuklarına burs 
verilmesini sağlamıştır. 

Eğitim yardımında personelin karşı-
laştığı sıkıntıların dile getirilmesi kapsa-
mında Türkiye Diyanet Vakfı’na sendika-
mız resmi yazı yazmıştır.
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HABERLER
ŞUBE ve İLLERDEN

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında 
Mardin de 8.’si düzenlenen Ezanı Güzel Okuma 
yarışmasında Türkiye birincisi olan Kuzeykent 
Ulu Camii Müezzini Kadir Demirci, Kastamonu’ya 
dönüşünde Kadıdağı mevkiinde Türk Diyanet 
Vakıf-Sen Kastamonu Şube Başkanı ve Yönetim 
kurulu tarafından çiçekle karşılandı. 19.08.2011
Tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.

TÜRKİYE BİRİNCİSİ KADİR DEMİRCİ 
KADI DAĞINDA ÇİÇEKLE KARŞILANDI

KASTAMONU ŞUBE… KOCAELİ ŞUBE…

VAN İL TEMSİLCİLİĞİ…

Türk Diyanet Vakıf-Sen Kocaeli Şube Başkanı 
Numan UYSAL, son günlerdeki kadına şiddet olay-
larının artması üzerine Bizim Kocaeli Gazetesin-
den Gazeteci Hatice ŞENTÜRK’le bir söyleşi yaptı:

Şube Başkanı Numan UYSAL,

“DİNİMİZ KADINA ŞİDDETE KARŞI

Dinde kadının aşağılaması ve dövülmesi-
nin yeri var mı, peki?İslâm, kadının aşağılanması-
na, dövülmesine şiddetle karşıdır. Hz.Muhammed 
(s.a.v): ‘Şu kimselere şaşarım ki, hanımlarını gün-
düzün döverler, gece de (hiçbir şey olmamış gibi) 
yatarlar` ifadesi ile kadına yönelik şiddeti kınamış-
tır. Hz.Muhammed (sav) erkeklere, ‘En hayırlıları-
nız, kadınlara karşı huyu en iyi olanlarınızdır. Ben 
de en hayırlı olanınızım` buyurarak, 15 asır önce-
den aile yuvasında huzursuzluk çıkarılmamasını 
tavsiye etmiştir.

‘ANNE` OLMA SIFATI

Kadınlarla ilgili sorunların çözümünde na-
sıl bir yol izlenmelidir?Tüm mesele kadını istedi-
ğimiz şekilde değil de, yaratılış amacına uygun bir 
şekilde düşünmektir. Kadın aileyi inşa eden, top-
lumu doğuran bir anadır. Cennetin ayakları altına 
serilmesinin sırrı da buradadır. İslâmiyet, kadına 
en yüksek mevkii anne olmak sıfatıyla vermiştir. 
Toplumu ihya edip abad eden de, berbad eden de 
yine annedir. Toplumun kurtuluşu, hakiki annele-
rin yetiştirilmesiyle mümkündür.” … dedi.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Van İl Temsilciği tara-
fından Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla 
04 Ekim 2011 tarihinde basın açıklaması yapıldı. 
Basın açıklamasına İl Temsilcisi Ferit ÖNÜR, İl Temsil 
Heyeti ve Üyeler katıldılar.

Van İl Temsilcisi Ferit ÖNÜR; Kırsal kesimde gö-
rev yapan memurların her türlü sosyal ve kültürel fa-
aliyetlerden uzak kaldığını belirterek, “Köylerde gö-
rev yapan din görevlilerine mahrumiyet tazminatı 
verilmesini talep ediyoruz” diyen İl Temsilcisi ÖNÜR; 
“Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak çalışanların hak ve 
menfaatinin korunmasının yanında anlatma, tanıt-
ma ve savunma görevlerini de kurulduğu günden 
itibaren en iyi şekilde yerine getiren bir sendika an-
layışına sahibiz. Bu hafta münasebetiyle çalışanların 
problemlerini dile getirmek, sadece dile getirmek 
değil, çözüme kavuşturmakta gerekir. Kurum ve hü-
kümet yetkililerinden de beklenen budur” dedi.
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MERSİN ŞUBE… ANKARA 2 NOLU ŞUBE…

SİİRT İL TEMSİLCİLİĞİ...

Türkiye Kamu-Sen Mersin İl Temsilciliği 24 
Ağustos 2011 tarihinde Şube Başkanları ve üyeleri 
ile birlikte Hakkâri’nin Çukurca İlçesinde hain sal-
dırıya uğrayan 12 Şehit için yürüdüler. 

Kamu-Sen Mersin İl Binasından başlayarak 
Mersin İl Jandarma Komutanlığı önüne gelen ka-
labalık, sık-sık Kahrolsun PKK, Şehitler Ölmez, Va-
tan Bölünmez, Ne Mutlu Türküm Diyene ve teröre 
lanet sloganları attılar. Burada basın açıklamasın-
da bulunan Türkiye Kamu-Sen Mersin İl Temsilcisi 
Hüseyin Ateş; “Terörün son bularak, sorumluların 
cezalandırılması gerektiğini söyledi.”  ve “Ülke-
mizdeki eli kanlı terör örgütünün dış mihraklar 
ve devletler tarafından desteklendiği bilinen ger-
çektir. İnsanlığa sığmayan, hiçbir haklı gerekçesi 
olamayacak, hain saldırıların taşeronları da failleri 
de bellidir. Bu ülkenin, kahramanları da hainleri de 
bellidir. Bilinmelidir ki, onlarca yıldır bütün insani 
değerleri ayaklar altına alan, katliamlarıyla kanımı-
zı donduran terör örgütüyle müzakere yapılması, 
canileri cesaretlendirmekte, destekçilerini umut-
landırmakta, şehitlerimizin ise kemiklerini sızlat-
maktadır.” dedi.

Tekrar Kamu-Sen İl binası önüne gelen yürü-
yüşçüler burada İstiklal Marşı okudular, daha son-
ra Şehitlerimiz için Türk Diyanet Vakıf-Sen Mersin 
Şube Başkanı Salih ÖZBAY dua etti ve şehitlerin 
ruhlarına Fatiha okundu.

Türk Diyanet Vakıf Sen Siirt İl Temsilciliği 4 Ey-
lül 2011 tarihinde,  İl ve İlçede  görev yapan Sen-
dika üyeleri ve Müftülük Çalışanlarına sona eren 
Yaz Kur’an Kursları ve Ramazan ayında yoğun bir 
mesai harcayan din görevlilerini yemek ve yüzme 
ziyafetinde buluşturarak yılın stresini attılar.

  Düzenlenen ziyafete Türk Diyanet vakıf Sen 
Siirt Temsilcisi Nezir Obut ile il ve İlçe Yönetimi ve 
üyelerin katılımıyla büyük bir coşku ve neşe içeri-
sinde geçti. Programa İl Dışında olan Siirt İl Müftü-
sü Faruk Arvas, düzenlenen ziyafete katılamama-
nın üzüntüsü yaşadığını belirterek, organizasyonu 
gerçekleştiren Sendika yetkililerine başarılar diledi.

  Programda konuşan Siirt il Temsilcisi Nezir 
Obut,   katılımcılara bir teşekkür Konuşması yapa-
rak şunları söyledi: ‘Din Görevlilerimiz yaklaşık 3 
aydan beri yoğun bir çalışma temposuna ara ver-
meden ve tatil etmeden ayak uydurdu. Yaz Kur’an 
Kursları derken, araya Mübarek Ramazan ayı girdi. 
Geçen yıl düzenlemiş olduğumuz Birlik, Beraberlik 
ve Kaynaşma ziyafetinin ikincisi bu yıl da düzen-
ledik. Önümüzdeki dönemlerde bu tür organizas-
yonları daha da sıklaştıracağız. Tüm üyelerimize 
katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum’ dedi.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Ankara 2 Nolu Şube 
Başkanı Şahin Ciğerci ve Başkan Yardımcıları İshak 
Yaman, Ömer Dönmez ve Ali Genel ile birlikte Ey-
lül 2011 mutad toplantılar kapsamında Nallıhan, 
Beypazı ve Ayaş ilçelerinde toplantılara katılarak 
personele sendikamız çalışmaları hakkında bilgi 
vermişlerdir.
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TÜRK DİYANET VAKIF-SEN ve TÜRKİYE KAMU-SEN’in Üyeleri adına bazı kurum ve kuruluşlarla 
yapmış olduğu anlaşmalarla hizmetlerden indirimli yararlanmalarına yönelik anlaşma sağlanılan 
kurumlar:

 TDV 29 Mayıs (Ankara) Hastanesi: Aydınlar Mah. Dikmen Cad. No:312 Dikmen-Çankaya/ANKARA 
Tel: 0312 593 2929

 Özel BSK LARA Hastanesi: Havaalanı Bulvarı Güzeloba Mah. Sevinç Sk. No:9 Muratpaşa/ANTALYA 
Tel: 0242 349 4040 Faks: 0242 349 2626

 Özel BSK AYDIN ANKA Hastanesi: Efeler Mah. İzmir Bulvarı No:82 AYDIN
Tel: 0256 212 0012 Faks: 0256 225 2541

 Özel BSK Eskişehir Anadolu Hastanesi: Akarbaşı Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. No:61 ESKİŞEHİR
Tel: 0222 221 4848 Faks: 0222 221 5354

 Özel BSK KONYA Hastanesi: Süleymanşah Mah. Beyşehir Cad. No:181 Meram/KONYA
Tel: 0332 221 3737 Faks: 0332 221 3738

 Özel BSK Kütahya Anadolu Hastanesi: Alipaşa Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:9 KÜTAHYA 
Tel: 0274 226 4242 Faks: 0274 224 4433

 Anadolu Ulaşım A.Ş.: (444 01 64)
İstanbul: Esenler Otogarı Tel: 0212 658 1064
Ankara: AŞTİ No:50 Tel: 0312 224 21 64
Uşak: İzmir Yolu Yeni Otagar Tel: 0276 212 01 64 

 Başkent Konukevi: Tandoğan Gençlik Cad. Tuncer Sk. No:21 Anıttepe-Çankaya/ANKARA
Tel: 0312 230 0488

ÜYELERİMİZE ve YAKINLARINA UYGULANACAK FİYATLAR

ODA TİPİ 1 GÜNLÜK ÜCRET

Double 60 TL. Kahvaltı Dahil

Tek Kişilik 45 TL. Kahvaltı Dahil

Çift Kişilik Oda
(Tek Kişi) 35 TL. Kahvaltı Dahil

 Özel Motem Sürücü Kursu: Atatürk Bulvarı Dirim İşhanı (Sıhhıye Orduevi Karşısı) No:59/13-14 
Kızılay-Çankaya/ANKARA Tel: 0312 435 5494-95

 Başkent Karizma Dershanesi: Atatürk Bulvarı Kalaçlar İşhanı No: 85 Kat:5-6-7-8 
Kızılay-Çankaya/ANKARA Tel: 0312 430 5317-18 Faks: 0312 435 8312

İNDİRİMLİ ANLAŞMA SAĞLANAN KURUMLAR

VEFATININ 6.YILINDA KURUCU GENEL BAŞKANIMIZ 
Tevfik YÜKSEL’i RAHMETLE ANIYORUZ

 Sendikamız Kurucu Genel Başkanı, Türkiye Kamu-Sen ve 
Sendikamız Denetleme Kurulu Başkanı iken 04 Ekim 2005 tarihinde 
hakkın rahmetine kavuşan Tevfik YÜKSEL, Türkiye Kamu-Sen Genel 
Merkezi Ali ÖZER Türkevinde, 04 Ekim 2011 tarihinde gönül dostlarının 
katılımı ile vefatının 6. yıldönümünde anıldı.  

Rahmetli Kurucu Başkanımız için arkadaşlarımız tarafından hatmi 
şerif indirilmiştir.
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ÜYELERİMİZE HİZMETİMİZ DEVAM EDİYOR

Türkiye Kamu Sen binasında bulunan 48 ya-
taklı ortak misafirhanenin gelen misafir üyelerimi-
ze yetersiz kalması sebebiyle; Türk Diyanet Vakıf 
Sen üyelerine daha iyi misafirhane hizmeti verebil-
mek için Sendika Binamızın 2 bina ilerisinde Anka-
ra-Kocatepe Camii karşısında bir daire kiralamıştır.

150 m² olan dairemiz 12 misafir yatak kapa-
siteli olacak şekilde tefriş edilerek üyelerimizin ve 

birinci dereceden yakınlarının hizmetine sunul-
muştur. 

Misafirhanemizden yararlanmak isteyen üye-
lerimiz ve birinci derece yakınlarının konaklama 
tarihinden en az 1 gün önce Genel Başkan Yardım-
cısı Kenan AK ve Genel Merkez Sekreterliğine baş-
vurup rezarvasyon için onay alması gerekmektedir

ÜYELERİMİZİN SİGORTA SİSTEMİ DEVAM EDİYORÜYELERİMİZİN SİGORTA SİSTEMİ DEVAM EDİYOR

Türkiye Kamu-Sen  ve Türk Diyanet Vakıf-Sen Bütün Üyelerini 8 yıldır ücretsiz Sigortalıyor.
Geç kalmayın…  Siz de bu ailede yerinizi hemen alın
Her hizmette önceliği açık ara önde götüren Türkiye Kamu -Sen’in ferdi kaza sigortası 
hizmeti artık aile fertlerini de kapsayabilecek. Bu yıl geçen yıllardan farklı olarak; üyelerimizden 
isteyenler eş, çocuk ve 1. derece yakınlarını da grup ferdi kaza poliçemize ilave edebileceklerdir.
Kişi başı 10.000 TL. teminat için yıllık ödenecek prim 2 TL. Kişi başı 50.000 TL. teminat için yıllık 
ödenecek prim 20 TL. -    Kişi başı 100.000 TL. teminat için ödenecek prim 40 TL. olacaktır.

Ferdi Kaza Sigortasından Yararlananlar Ferdi Kaza Sigortasından Yararlananlar 
√  SÜLEYMAN AYKOVAN (İMAM HATİP DENİZLİ - GÜNEY Vefat Tarihi: 23.06.2011)
√  NİHAT BORA (İMAM-HATİİP KASTAMONU - TOSYA Vefat Tarihi: 19.06.2011)
√  NESRULLAH ÇELİK (YARALANMA BİTLİS - TATVAN Vefat Tarihi: 31.03.2011)
√  MUSTAFA ARSLAN (İMAM HATİP MANİSA - SARUHANLI Vefat Tarihi: 24.02.2011)

YENİ MİSAFİRHANEMİZ AÇILDIYENİ MİSAFİRHANEMİZ AÇILDI

Rezervasyon Numaralarımız:
Genel Merkez : 0 312 424 22 55
Genel Merkez Fax : 0 312 424 22 59
İlgili Genel Başk Yrd. Kenan AK : 0 542 637 29 48
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TÜRK DİYANET VAKIF-SEN
Dr. Mediha Eldem Sokak No: 85 Kocatepe / ANKARA

Tel: (0312) 424 22 55 (Pbx) • Fax: (0312) 424 22 59
e-mail:tdvs@turkdiyanetvakifsen.org.tr •www.turkdiyanetvakifsen.org.tr

CUMHURİYETİMİZİN

KURULUŞUNUN 

88. YILI 

AZİZ MİLLETİMİZE 

KUTLU OLSUN
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