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Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası
Mart- Nisan 2018

Gönülleri birleşenler! Selam sizlere!
Uzaklarda dertleşenler! Selam sizlere!
Gönülleri birleşenler ölse de bir gün
Gök kubbede kalacaktır seslerinden ün.

S

evgili Peygamberimizin (sas) “Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir” emri gereğince, hep hayra vesile olmanın hep hayırlı işler yapmanın gayreti içerisinde
olduk. Allah’ın izni sizlerin destek ve duaları ile bundan sonra da aynı duygular
içerisinde olmaya devam edeceğiz.

Amacımız, ülkemize, çalışanlarımıza hizmettir. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar
Genel Müdürlüğü çalışanlarımızın huzurlu ve mutlu bir çalışma ortamını sağlamaktır.
Cennet vatan Türkiye’mizin kalkınmasına, ilerlemesine, birliğine ve dirliğine katkı sunmaktır. Niyetimiz hayırdır, akıbetimiz de Cenab-ı Hakk’ın izniyle hayrolacaktır.
Ülkemizin geleceği için; insanlarımızın birlik, beraberlik içerisinde, huzurlu, mutlu bir anlayışla kucaklaşması, birbirine güvenmesi ve inanması bizler için önemlidir. Özellikle; her düzeydeki kurum yöneticileri ve hizmet kolumuzda faaliyet
gösteren sendika temsilcilerinin, oluşan birliğe, bütünleşmeye ve kucaklaşmaya
zarar verici söz, davranış ve uygulamalardan uzak durmalarını bekliyoruz. Unutulmaması gereken bu ülke bizim ve gidecek başka yerimiz yok. Şanlı ecdadımızdan emanet bu vatan topraklarını bizlerden sonra gelecek nesillere emin bir şekilde taşımak hepimizin tarihi sorumluluğudur. Bunun aksine davrananlar vebalden
kurtulamazlar.
Çalışanlarımızın görevde yükselmesi ve değerlendirilmesinde; adaletli bir şekilde,
tecrübe, liyakat, bilgi ve birikimine önem verilmesi gereklidir. Hiç kimse çalışanları
görüşünden, anlayışından ve sendikasından dolayı ötekileştiremez.
Cefakâr, vefakâr kıymetli üyelerimiz;
Bizim hep söylediğimiz, büyük olsun hep birlikte gurur duyalım anlayışıdır. Bunu sağlamak kolaydır. Geçmişte olumsuz tavırlara rağmen bu başarılmıştır. Yine başarılacaktır. Kimse ama hiç kimse emeklerimizi emeklerinizi ziyan edemez, etmemelidir. Her
düzeydeki temsilcilerimiz, delegelerimiz ve üyelerimiz kendi emeklerinize sahip çıkma
vaktidir. Şundan emin olun ki; bizler Sendikamızı, üyemizi önde tutan, emeklerinize
sahip çıkan, koruyan, gıyabında farklı yüzünüze farklı davranmayan, varsa yanlışımız
onda ısrar etmeyen, sizinle dertlenen ve derdinizi çözüme kavuşturmak için çaba sarf
eden bir anlayışı hakim kılıyoruz.
Sevgi ve saygı dilinin yaygınlaştırıldığı, kurum ve Türkiye gerçeklerini anlayabilen,
okuyabilen ve ona göre davranan ekibimizle camiamıza hizmet edeceğiz.

Genel Başkandan

- İlçelerde ve illerde birlikte büyümeyi,
- “Doğruluk emanet, yalancılık hıyanettir” düsturunu,
- “Bir olalım, iri olalım, diri olalım” anlayışını,
- Üyemizin Sendikasına baktığında kendisini görebilmesini ve gurur
duyabilmesini,
Allah’ın izni, sizlerin destekleri ve dualarıyla gerçekleştirmeye dün olduğu gibi bugün
de yarın da yapmaya varız, hazırız ve başaracağız.
Türk Diyanet Vakıf-Sen ve üyelerimiz bizlere bir emanettir. Bu emaneti emin bir şekilde en ileriye götürmek bizlerin en önemli görevidir.
Çünkü bizlere yani Sendikamıza inanarak güvenerek çalışanlar üye olmaktadır ve olmuşlardır. İmza attıkları üyeliklerinin gerekçesi de çalışma hayatı ile ilgili olarak; özlük, sosyal ve ekonomik haklarının savunulması, korunması ve iyileştirilmesi talebidir.
Bizler de bu haklı talepleri her ortamda dile getirmek, çözüme kavuşturulması için çalışmakla mükellefiz. Allah’ın izni, siz değerli üyelerimizden aldığımız güç ve destekle
sonuna kadar hakkı tutup kaldırmak için çabamız gayretimiz devam edecektir.
Sendikamız personeline, bugüne kadar emeği geçmiş, katkı sağlamış ve dualarıyla bize güç vermiş üyelerimize, işyeri, ilçe, il temsilcilerimize, şube yönetim kurulu
üyelerimize, şube başkanlarımıza, genel merkez yönetim kurulu üyelerimize sonsuz
şükranlarımı arzediyorum.
Vefat edenleri rahmetle dualarla anıyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun. Emekli olanlara hayatlarında başarılar, huzur ve mutluluklar diliyorum.
Teşkilatımız daha da güçlenecek, birlik, dirlik ve gönüllerin birleşmesi sağlanmış olacaktır.
Çalışmak bizden, yardım Yüce Allah’tan.
Selam, sevgi ve saygılarımla.

Bizler;
- GÜVEN’i
- SEVGİ ve SAYGI dilini,
- BEN değil BİZ’i,
- Kimseyi ötekileştirmeden herkesle kucaklaşmayı,

Biz, kısık sesleriz...minareleri, Sen, ezansız bırakma Allah’ım!
Kahraman bekleyen yığınlarını, Kahramansız bırakma Allah’ım!
Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız; Ve vatansız bırakma Allah’ım!
Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah’ım

DEVLETİN VE MİLLETİN BEKASINDA ÖNEMLİ BİR KURUM OLAN
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NIN 94. KURULUŞ YILI KUTLU OLSUN.
Diyanet İşleri Başkanlığı; Anayasa’nın 136. maddesinde “Laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe
dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinmiştir.” Diyanet İşleri Başkanlığına
”İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek,
din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek” görevi
verilmiştir.
Yurt içi ve yurt dışında vatandaşlarımıza Kur`an ve Sünnete dayalı olarak
İslam Dininin emir ve yasaklarını öğreten, özverili bir şekilde görev yapan
Diyanet çalışanları kıymetlidir.
Ülkemizin en ücra köşesinde kısıtlı imkânlarla ve olumsuz şartlarda görev
yapan din görevlilerinin yaptığı bu önemli görev her türlü takdire şayandır.
Toplumun hızla geliştiği, bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu bir zamanda,
önder öncü rolü üstlenen din görevlisi de kendini daha da geliştirerek örnek
olma vasfını en iyi yapabilmelidir.
Bunun sorumluluğu da 94. yılını kutladığımız bu güzide kurumumuzun
başkanından, il-ilçe müftüsüne, eğitim merkezi yöneticileri ve bütün yönetim kadrosuna aittir.
Görevlisini anlayabilen, dinleyebilen, sevebilen, paylaşabilen, hiçbir ayrım
yapmadan hakkaniyet ölçüsünde değerlendirebilen bir bakış ve yönetim
anlayışının tesis edilmesi örnek olmaya vesile olacaktır. Verimliliğin artırılmasına ve hizmet kalitesinin yükseltilmesine yardımcı olacaktır.
Kurum dışı atama ve nakillerin; kendisini yetiştiren ve sorumluluklarını en
iyi şekilde yerine getiren Diyanet çalışanlarının hizmet üretmelerini olumsuz yönde etkilediği, kurum amirlerine karşı güveni, sevgi ve saygıyı zedelediği gözlerden kaçmamaktadır. Kurumun ileriye gitmesi, vatandaşın huzur-

lu ve gerçek bilgi ile dini vecibelerini yerine getirmelerini sağlamak için
yıllarca hizmet eden, katkı sağlayan, her düzeydeki çalışanların adaletli
bir şekilde terfi imkânları sağlanmalıdır.
Türk Diyanet Vakıf-Sen, kurum çalışanlarının kurumları ve yöneticileri
ile bir ve beraber olabilmesi anlamında üzerine düşeni yapmaktadır ve
yapacaktır.
Türk Diyanet Vakıf-Sen, doğru ve güzelliklerin, hak ve adaletin nereden
ve kimden gelirse gelsin desteğinde ve yanındadır. Bunun yanında;
yanlışlık, haksızlık ve adaletsizlik nereden, kimden ve hangi güçten
gelirse gelsin dimdik karşısındadır.
3 Mart 1924 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan
ve toplumu din konusunda aydınlatmak gibi önemli bir görev icra eden
Diyanet İşleri Başkanlığı Anayasal bir kurum olarak mutlaka devam
etmeli, daha da güçlendirilmelidir.
94. yılında kurum çalışanlarının problemlerinin çözüme kavuşması için
Sendikamız her alanda üzerine düşeni yapmaktadır.
94. yılında Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin problemlerinin çözüme kavuşmasını diliyoruz.
Toplumun birliğine dirliğine katkı sağlayan, fedakârca görev yapan
bütün çalışanları kutluyor, bu güzide kurumu kurarak bizlere emanet
eden Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere, ilk Diyanet
İşleri Başkanımız merhum Rıfat BÖREKÇİ, görev yapmış ve vefat etmiş bütün kurum mensuplarına Yüce Allah’tan rahmet, emekli olanlara
sağlık sıhhat, görevde olanlara başarılar ve huzur niyaz ediyoruz.

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN

“Cumhurbaşkanımızın Hassasiyetlerini Önemsiyoruz”
Türkiye’de kendilerine din adamı diyen şarlatanların türediğine dikkat çeken
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal “ Günümüzde yazılı, görsel
ve sosyal medya kanalıyla, çeşitli sözde sivil toplum kuruluşları adıyla, kendilerine hoca, din adamı dedirterek ve o kisveyle dün olduğu gibi bugün de bir
sürü şarlatan türemiştir. Nereden ve kimlerden beslendikleri belli olmayan bu
tipler, yine milletimizin asırlardır oluşmuş safiyane din duygularını kullanmaya
ve kendi sapkın görüşlerini hâkim kılmaya çalışmaktadırlar. Böylelikle toplumda
hem yüce dinimiz İslam adına bilgi kirliliği, hem de kin ve nefret duygularıyla
vatandaşlarımızın ayrışmasına sebep olmaktadırlar. ” dedi.
Bu yaşananları ibretle takip ettiklerini kaydeden Ünal “ Bu tipleri ibretle ve esefle takip ediyoruz. Şu unutulmamalıdır ki bu tiplemeler dün olduğu gibi bugün
de Yüce Dinimiz İslam’la şereflenen büyük Türk Milletimizi kendi sapkın görüşlerinin peşine götüremeyeceklerdir. Buna asla ve asla izin vermeyeceğiz. Gerek
15 Temmuz ihaneti, gerekse bu tür şarlatanların yaptıkları Diyanet’in toplumda
etkinliğinin daha fazla olması gerektiği, bu tür olumsuzlukları önlemek için teş-

his ve tedavi yöntemlerinin belirlenmesinin zaruretini ortaya koymaktadır.”
Şeklinde konuştu.
Sayın Cumhurbaşkanını bu anlamda son açıklamalarını önemsediklerini
kaydeden Nuri Ünal sözlerini şöyle sürdürdü: Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak, son din İslam’ın doğru, anlaşılır ve samimi bir şekilde bütün açıklığıyla
Sevgili Peygamberimiz ’in uyguladığı şekilde toplumun aydınlatılmasında
Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın daha etkin olması yönünde katkılarımızı sunacağımızı bir kez daha beyan ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın konu
ile ilgili hassasiyetlerini önemsiyoruz.
Doğru din anlayışının insanımıza anlatılması için; Diyanet İşleri Başkanlığımızın yetkililerini, yetişmiş kadrolarını, çalışanları arasında farklı algılamalara sebep olmadan, ötekileştirmeden, dışlamadan, yok saymadan her ortamda aktif olmaları yönünde istifade etmeye davet ediyoruz. 10.03.2018

ÖSYM BAŞKANLIĞINA / DİYANET İŞLERİİ BAŞKANLIĞINA
NLIĞINA
Başkanlığınızca, 7 Nisan 2018 tarihinde yapılacak (2018-DİB-MBSTS) 2018 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı için 14-22 Şubat 2018 tarihleri arasında müracaatlar alınmış, sınav ücreti olarak ta 125 TL gibi yüksek bir meblağ belirlenmişti.
Geç başvuru tarihi olarak bir günlük (06.03.2018/10:00-23:59) süre verildiği https://ais.
osym.gov.tr/ internet sitenizde bildirilmiştir.
Zaten fazla olan 125 TL sınav ücretine ilaveten bu bir günlük süre için sınav ücreti olarak 190
TL istenilmesi hiçbir kurala uymamaktadır.
Diyanet çalışanlarınca bu anlamsız ücret kabul edilebilecek bir durum değildir.
Bu itibarla, müracaatlar başlamadan bu yanlış ve çalışanlarımızı rencide edici uygulamadan
vaz geçilmesi hususunu
u bilgilerinize
bilillgi
g leriniz arz ederiz.
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VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI
PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNÜ BEKLİYOR
Hizmet kolumuzda bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü; geçmişten bizlere emanet
kalan eserleri, vakıf mallarını ekonomik bir şekilde işletmek, mimari ve tarihi
değere sahip vakıf eski eserleri muhafaza ve imar etmek, vakfa ait müesseseleri
gayelerine göre yaşatan önemli ve özel bir kurumumuzdur.
Kültür ve medeniyetimize çok büyük hizmetler veren, aldığı emaneti gelecek nesillere aktaran Kurumumuzun çalışmalarını önemsiyoruz ve bu çalışmalara katkı
sağlamaya Sendika olarak her zaman hazırız.
Çok önemli işlevi olan Kurumumuzun her düzeydeki yöneticileri çalışanlarına
sahip çıkmalıdır. Dertleriyle dertlenmeli, sevinçlerini paylaşmalıdırlar. Karşılıklı
sevgi, saygı ve güven tesis edilmelidir.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ BAZI ORTAK
SIKINTILARI
Ø Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde tecrübesiyle yıllardır emek veren çalışanlar
değerlendirilmelidir. Atama, nakil ve görevde yükselmelerde; adalet, liyakat,
tecrübe ve emekler dikkate alınmalıdır.
Ø 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ile Bölge Müdür Yardımcısı ve Şef kadroları iptal
edilmişti. Daha sonra ihtiyaca binaen İstanbul, Ankara, İzmir Bölge Müdürlüklerinde Bölge Müdür Yardımcısı kadrosu yeniden tahsis edilmiştir. İhtiyaç
duyulan diğer Bölge Müdürlüklerinde de Bölge Müdür Yardımcısı kadroları
tahsis edilmesi uygun olacaktır. Kurum içerisinde birimlerdeki hiyerarşi için
şef kadrolarının yeniden tahsis edilmesi, çalışanlarımızın mutlu bir şekilde
çalışmalarına olumlu olarak yansıyacağı ifade edilmektedir.
Ø Kurum içi yer değiştirme talebinde bulunan çalışanların, aile bütünlüğü ve
sağlık durumlarının göz önünde bulundurularak ayrım yapılmaksızın talepleri
doğrultusunda işlem yapılması.
Ø Şube Müdürlüğü kadroları için; Vakıflar Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer illerde şube müdürlüğü iritibat bürolarının yeniden açılarak
kadrolarının tekrar ihdas edilmesi, emlak, burs ve gıda yardımı kontrollerinin
daha iyi yapılacağı uygun olacağı düşünülmektedir.

Ø 5737 sayılı Vakıflar Kanunun 666 sayılı Kanunla yürüklükten kaldırılan 72.
maddesinin 2. fıkrasında Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarına Vakıf Kira
Gelirlerinin %3 dağıtılmakta iken, 666 sayılı Kanunla bu ödeme ek ödeme
olarak değerlendirilmiş ve yürürlükten kaldırılmıştır.
Özel Bütçeli bir Kuruluş olan Vakıflar Genel Müdürlüğü personeline 5737
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılan 72. maddesindeki fıkralar göz önünde
bulundurularak 5737 sayılı kanunda yapılacak bir düzenlemeyle veya şu an
çalışması yapılan KHK ile ödenmeye devam edilmesi personeli olumlu yönde
etkileyecektir. Gerekli düzenlemenin sağlanmasını talep etmekteyiz.
Ø Vakıflar Genel Müdürlüğünde çalışanların her yıl düzenli olarak “vakıflar
haftası”nda veya öncesinde 20 hizmet yılını doldurulan personellere verilen
ödüllerde objektif ve kucaklayıcı olunması.
Ø Uygun yerleşim yerlerinde TOKİ ile işbirliği yapılarak çalışanların ev sahibi
yapılmasının sağlanması.
Ø Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün birçok ilde gayrimenkulleri olmasına rağmen,
personelin eş ve çocuklarının faydalanacağı sosyal tesislerinin yok denecek
kadar azdır. Sosyal tesislerin oluşturulması hem çalışanlarına hem de eş ve
çocuklarına yapılacak güzel bir hizmet olacaktır.
Ø Bölge Müdürlüklerinde öğle yemeği, işyerine geliş ve gidişlerde servis taşımacılığı hizmetinden faydalanmayan personele nakdi yardım yapılması.
Ø 20 Ocak 2018 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne görevde yükselme sınavı yaptırılmış olup, memur sınavının iptal
edilerek 18 Mart 2018 tarihinde yeniden yapılmasına karar verilmiş ve aynı
tarihte yapılan Şube Müdürlüğü sınav sonuçları açıklanmıştır. Yazılı sınavı
kazananların hiçbir ayrım ve ayrıştırmaya tabi tutulmadan mülakatları yapılmalı ve sonuçları açıklanmalıdır.

Emekli olduğunda maaş düşüşü son bulmalıdır.
Murakıpların özlük ve mali hakları yeniden düzenlenmeli ve illerde il denetim birimleri kurulmalıdır.
Başkanlık APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı ile Din Hizmetleri Uzmanı kadrolarında bulunan personel
Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı ve Diyanet İşleri Uzmanı kadrolarına atanmalıdır.
Emekliliği yaklaşan ve görev süresince hiç hac veya umreye gitmeyen personelin öncelikli olarak
görevlendirilmesi sağlanmalıdır.
Diyanet Çalışanlarına sınavsız İLİTAM geçişi hayata geçirilmelidir.

“Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda
mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır!”
(Hadis-i Şerif)

ÜÇ AYLAR MÜBAREK OLSUN

19 Mart 2018 Pazartesi günü başlayan üç aylar hayırlar getirsin.
13 NİSAN 2018 MİRAÇ KANDİLİ,
30 NİSAN 2018 BERAT KANDİLİ
Affımıza, bağışlanmamıza ve kurtuluşumuza vesile olsun.

ŞİMDİ TÜRK DİYANET VAKIF-SEN’DE BÜTÜNLEŞME ZAMANI

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI ÇALIŞANLARI İÇİN
DİLEKÇE KAMPANYASI BAŞLATTIK
T.C.
BAŞBAKANLIK MAKAMINA
D
Diyanet
İşleri Başkanlığı / Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde Yardımcı Hizmetler Sınıfına tabi personel
o
olarak
görev yapmaktayım. Malumları olduğu üzere Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personelin
e göstergeden faydalanma hakkı bulunmamakta, bu da hem çalışırken aldığımız maaşın hem de emekli
ek
o
olmamız
halinde hak ettiğimiz emekli maaşındaki özel hizmet tazminatı oranı payının son derece düşük
kalmasına neden olmaktadır.
Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil olmamız nedeniyle eğitim seviyemiz ne olursa olsun üst derecelerde bizler için açılmış
kadro bulunmamakta, 657 sayılı Kanunun 67. maddesi de kadro durumuna bağlı olarak derece yükselmesi yapılmasını
öngördüğünden, öğrenim durumlarımızla eş değer derecelere yükselmemiz mümkün olamamaktadır.
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerinin dışında tutulmamız nedeniyle yer değiştirme konusunda da büyük belirsizlikler ve sorunlarla karşılaşmaktayız.
Bütün bu etkenler göz önünde bulundurulduğunda Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personelin gerek mali haklarının
gerekse özlük haklarının eşitlik ilkesi çerçevesinde düzenlenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte Yardımcı
Hizmetler Sınıfına dahil personelin büyük çoğunluğu idari hizmetlerde, masa başı işlerde görevlendirilmektedir. Fiiliyatta
zaten mevcut olan bu durumun yasal bir zemine taşınması, çalışma hayatında karşı karşıya kaldığımız bu hukuki ayrımcılığın giderilmesi amacıyla Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil olan personelin bir defaya mahsus olarakk
Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirilmesi hususunda gerekli düzenlemelerin yapılmasını saygılarımla arzz
ve talep ederim.
İmza / Adı Soyadı :

Huzurlu Mutlu Çalışanlar için
• MBSTS Kaldırılmalıdır.
• Ek Gösterge Farklılığı Giderilmeli, Üniversite ve Sınıf Ayrımı Olmadan Bütün
Diyanet Çalışanları 3000 Ek Göstergeden Faydalanmalıdır.
• Din Görevlilerinin Lojman Problemi Toki ile İşbirliği Yapılarak Çözülmelidir.
• 4/B Sözleşmeli Personel Kadroya Geçirilmeli, 4/B Uygulamasından Vazgeçilmelidir.
• Vekil İmam-Hatip ve Fahri (Geçici) Kur’an Kurusu Öğreticileri Kadroya Alınmalıdır.

Sendikamızın; üyeleri ve ailelerine sosyal dayanışma anlamında faaliyete geçirdiği
TÜRK DİYANET VAKIF-SEN ÜYELERİ VE AİLELERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA SANDIĞI’nın amacı;
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarının mali ve sosyal açıdan kendilerine yeni imkânlar
sunmak, gelecekte huzurlu ve mutlu bir hayat sağlamalarına katkıda bulunmaktır.
Sandığımız;
Borç para verme,
Misafirhanemiz
Ölüm ve afet yardımı,
Ankara Kızılay’da
Emeklilik yardımı,
hizmetine
devam
etmektedir.
Birlikte kuracağımız sosyal, ekonomik, kültürel tesisler,
Yurt, pansiyon ve misafirhaneler,
gibi üyelerimiz ve ülkemize katkı sunacak çalışmalar yapmak için kurulmuştur.
KENDİNİZ, EŞ VE ÇOCUKLARINIZLA ÜYE OLABİLİRSİNİZ.
TÜRK DİYANET VAKIF-SEN
Talatpaşa Bulvarı No:160 Kat:4 / Cebeci - Ankara Tel: 0312 424 22 55 (pbx) Fax: 0312 424 22 59
e-mail: tdvs@turkdiyanetvakifsen.org.tr • www.turkdiyanetvakifsen.org.tr
https://www.facebook.com/tdvsgm2018

https://twitter.com/tdvsgm2018
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GELECEĞE AÇILAN KAPI
TÜRK DİYANET VAKIF-SEN ÜYELERİ VE AİLELERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA SANDIĞI

