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TÜRKİYE KAMU-SEN HEYETİ BAŞBAKAN İLE GÖRÜŞTÜ

T

ürkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk
ve beraberindeki heyet Başbakan Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşmede Çalışma ve sosyal
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de hazır bulundu.
Sıcak diyalogların yaşandığı ve samimi bir havada gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Meclis alt komisyonunda görüşülmeye başlanan kamu çalışanları sendikaları kanun tasarısı hakkında görüş alış verişi yapılan
görüşmede Başbakan’a, Türkiye Kamu-Sen’in taleplerinden oluşan bir rapor sunuldu.
Başbakan konuyla ilgili Türkiye Kamu-Sen heyetinden
bilgi alarak, talepleri değerlendirmeye alacağını açıkladı.
Başbakan ile yapılan görüşmede, kurumlarda yaşanan
sendikal ve siyasi baskılardan da söz edildi. Başbakan
böyle bir baskının kabul edilemeyeceğini söyleyerek bu
tür olayların takibi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Faruk Çelik’e talimat verdi.

Görüşmenin ardından Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk basına açıklamada bulundu. Toplu sözleşme yasa tasarısıyla ilgili olarak gündeme taşıdıkları konuları hem sözlü olarak hem de rapor halinde
Başbakan’a sunduklarını söyleyen Koncuk, verilen sözlerin takipçisi olacakları belirtti.
Görüşmede Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk’un yanısıra, Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri
ÜNAL, Türk Haber-Sen Genel Başkanı İsmail Karadavut,
Türk İmar-Sen Genel Başkanı Necati Alsancak, Türk Yerel
Hizmet-Sen İlhan Koyuncu, Türk enerji-Sen Genel Başkanı Celal Karapınar, Türk Kültür Sanat-Sen genel Başkanı
Hasan Hüseyin Yılmaz ve Türk Emekli-Sen Genel Başkanı
Osman Özdemir’de hazır bulundular

Taleplerimizden bazıları;
¾ 666 Sayılı KHK ile düşük oranda artış getirilen Yardımcı
hizmetler sınıfı personeli, memur, şef gibi unvanların ek
ödeme oranları artırılmalıdır.
¾ İlgili KHK ile Diyanet çalışanlarının büyük çoğunluğunu
oluşturan din hizmetleri sınıfı (imam-hatip, müezzinkayyım, Kur’an kursu öğreticisi, vaiz) çalışanlarına herhangi bir artış yapılmamıştır. Bu görevlilerinin maaşlarının artırılması için çalışma yapılmalıdır.
¾ Din Hizmetleri Sınıfı çalışanlarının ek ödemeleri yükseltilmelidir.
¾ Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarına 5737 sayılı Kanuna istinaden ödenmekte olan kira gelirleri, ek ödeme
kapsamından çıkarılmalıdır.
¾ Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personelden uygun
kriterleri taşıyanlar, bir defaya mahsus sınavsız olarak
Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmelidir.
¾ Emeklilerin de banka promosyonlarından pay almaları
için gerekli düzenleme yapılmalıdır.
¾ Kamu görevlilerinin görev tanımları yapılmalı, tayin ve
atamaları bir kural çerçevesinde gerçekleştirilmelidir.

¾ Memurlara yapılan sendikal baskılar hat safhaya ulaşmış durumdadır.
¾ Açıktan uzun süreli vekil olarak atanan personeller ile
657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında ve diğer
mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli olarak çalışan
personel kadroya geçirilmeli, bu kapsamda personel
istihdamına son verilmelidir.
¾ Haziran 2011 tarihindeki uygulama dışında bırakılarak
kadroya geçirilmeyen Vekil İmam- Hatipler, Fahri Kuran
Kursu Öğreticileri kadroya geçirilmelidir.
¾ Aile birliğinin sağlanması temel alınmalı, eş durumu,
sağlık ve öğrenim özrü önündeki engeller kaldırılmalıdır.
¾ “İkra” –oku- emri ile başlayan bir dinin mensubu olarak,
beşikten mezara kadar eğitimi şiar edinmiş bir anlayışı benimsemiş bir toplumun fertlerinin, eğitim görmek
üzere başka bir şehre gitmelerinin engellenmesi ve “eğitim” mazeretinin özür grubundan çıkarılmak istenmesi
doğru bir yaklaşım değildir.
¾ Kamu görevlilerinin emekli ikramiyesi için öngörülen 30 yıl
sınırlaması kaldırılmalı, bu yolla her çalışanın çalıştığı süre
ile orantılı olarak emekli ikramiyesi alması sağlanmalıdır.
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Temsilcilerimizin daha etkin faaliyet yapmaları ve hedef kitleye sendikamızın bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerin
aktarımı konusunda başlatılan “Eğitim ve İstişare” toplantılarına devam edildi.
İl ve İlçe Temsilcilerimizin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen toplantılar sendikal çalışmalarda Türk Diyanet
Vakıf-Sen sendikasının çok etkin bir sendikal faaliyet yaptığı müşahede edildi. Yapılan bu başarılı çalışmaların
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarının tamamına aktarılması noktasında görüş birliğine varıldı.
MANİSA İl Eğitim ve İstişare toplantısı 07.01.2012 tarihinde Balıkesir Gönen İlçesinde gerçekleştirildi. Sendikal çalışmalar
hakkında katılımcılar bilgi verdiler.
Toplantıda Balıkesir Şube Başkanı Hakan PAŞ hoş geldiniz
konuşması yaptı. Açılış konuşmasını Manisa Şube Başkanı Mustafa BARIŞ yaptı. Genel Merkez Yöneticilerinin konuşma ve açıklamaları sonrasında;
Temsilciler; Raif DAMAR (Saruhanlı), Ali Osman AKCAN (Demirci), Mustafa YILMAZ (Alaşehir), Cumali ERTAŞ (Salihli), Ali
ARSLAN (Sarıgöl), Metin YILMAZ (Merkez) ve Mustafa BARIŞ
(Şube Başkanı) sendikal çalışmaları hakkında bilgi verdiler.
SAMSUN İl Eğitim ve İstişare toplantısı 15.01.2012 tarihinde Samsun Öğretmenevinde gerçekleştirildi.
Toplantıda açılış konuşmasını Samsun Şube Başkanı Hüseyin
PEKŞEN yaptı. Genel Merkez Yöneticilerinin konuşma ve açıklamalarının ardından;
Temsilciler; Bayram BOZKURT (19 Mayıs), İsa YAMAN (Vezirköprü), Hasbi Altun (Terme), Ramazan DEMİRSÖZ (Sinop İl Temsilcisi),
Kerim IŞITAN (Canik), Mevlüt KARAKULLUKÇU ilçelerdeki sendikal
çalışmalar ve karşılaşılan problemler hakkında bilgi verdiler.
ANTALYA İl Eğitim ve İstişare toplantısı 19.01.2012 tarihinde
Kemer İlçesi AKKA Otel’de gerçekleştirildi. Genel Merkez Yöneticilerinin de katılımıyla heyecanlı bir toplantı oldu. Genel Merkez
Yöneticileri Sendikal çalışmalar ve görevli oldukları sekretaryalar
hakkında katılımcılara bilgi verdiler.
Toplantıda açılış konuşmasını Antalya Şube Başkanı Arif BİLECEN yaptı ve şube faaliyetlerini içeren sinevizyonlu sunum gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail
KONCUK’ta katıldı ve son günlerdeki gelişmeler hakkında bir konuşma yaptı. Genel Merkez Yöneticilerinin konuşma ve açıklamaları sonrasında;
Temsilciler; Süleyman BAKIR (Konyaaltı), Sebahattin ÖZTÜRK
(Finike), Bayram AYDIN (Gazipaşa), Mehmet KUNTBİLEK (Manavgat-Şube Başk. Yard.) ve Arif BİLECEN (Şube Başkanı) sendikal çalışmaları hakkında bilgi verdiler.
ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN İl Eğitim ve İstişare toplantısı 25.02.2012 tarihinde Zonguldak Öğretmenevinde gerçekleştirildi.
Toplantıda açılış konuşmasını Zonguldak Şube Başkanı Halil KORKMAZ, Türkiye Kamu-Sen Zonguldak İl Temsilcisi Kadir
BACIOĞLU Zonguldak ilinde gerçekleştirilen sendikal çalışmalar
hakkında konuşma yaptı. Genel Merkez Yöneticilerinin konuşma
ve sekretaryaları ile ilgili açıklamaları sonrasında;
Temsilciler; Okan YILMAZ (Alaplı), Nurullah ATALAY (Karabük),
Muzaffer KARAKOCA (Çaycuma), Hüseyin DOĞAN (Karabük),
Özdemir KERMEN (Zonguldak) il ve ilçelerdeki sendikal çalışmalar ve karşılaşılan problemler hakkında bilgi verdiler.

YALANSIZ, RİYASIZ, HİLESİZ, TEHDİTSİZ, SAHTE ÜYESİZ ve

KADININ SAYGINLIĞI KORUNMALI
‘Modern Zamanın’ ,
‘ Modern İnsanı’ tanımlaması insanın insanca
davranmasına yeterince katkı sağlayamadı.
Görünen o ki; bilinç
düzeyinin yükseltilmesi, vicdanın safiyetine
gölge düşürülmemesi
ve sağduyunun her bir
fertte uyandırılmasının
önündeki süfli engeller
Gülay SORMAGEÇ
aşılmadıkça daha çok
Kur’an Kursu Öğreticisi
kat edilecek mesafeTDVS Çorlu Temsilcisi
miz vardır. Hala kadına
yönelik şiddeti konuşuyor ve tartışıyoruz. Gündemden
düşmesi de çok zor görünüyor. Şiddet; sevimsiz ve soğuk bir kelime, bunun eyleme dökülmüş hali ise bir o
kadar da can yakıcıdır, vahimdir. Sözel, fiziksel, psikolojik ekonomik (vs.) her çeşit şiddet için aynı düşüncedeyiz. Günden güne kadın sığınma evlerinin sayısının
artması, her geçen gün medya aracılığı ile bunun haberleştirilmesi ve gözler önüne serilmesi düşündürücüdür. Her türlü eğitim etkinlikleri ve yasal düzenlemelere
rağmen şiddet eğilimi varlığını sürdürmektedir. Demek
ki; çözümü zor ve çok boyutlu bir sorundur. İdeal olan
bu sorunun tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Lakin bu
dile kolaydır. Şu gerçeği çoğumuz bilinç düzeyinde
içselleştirebilirsek verim alabileceğimizi düşünüyoruz.
İnsanlarla olan iletişimimizi düzenleyen dini ve ahlaki
öğretiler özümsenmeli. Yaratıcı kudrete hesap vereceğimiz asla hatırdan uzak tutulmamalıdır. Bir başka
ifadeyle vicdanlı insanların yetiştirilmesinden geçiyor.
Peygamber Efendimiz’in kadınlara tanıdığı haklar ve
bu hakların korunmasının dini bir yükümlülük olduğunun iyi kavranması gerekmektedir. Kadının kimlik ve
saygınlığının kabullenilmesi yine insanların düşünce ve
yaşantılarında dini ve ahlaki değerlerin varlığının hayat
felsefesi haline getirilmesinden geçmektedir. Saygın-

lığın ve kimliğin inşasında kadınların toplum hayatından uzaklaştırılması yahut kendini teşhir etmesinin
hiçbir dayanağı yoktur. Çünkü İslam kadına yönetime
katılma (60./12.), toplum hayatında sorumluluk alma
yetkisi(9./71.) vermiştir. Önemli olan bu yetkinin yerli
yerinde kullanılabilmesidir. Toplumda ahlaksızlığa ve
zinaya yol açacak davranışlardan hassasiyetle sakındırılmış olması da yine kadının saygınlığının ve kimliğinin korunmasına yöneliktir. Kadın ve erkek dini, ahlaki
ve medeni açıdan eşit hak ve sorumluluklara sahiptir.
Dini ve ahlaki açıdan eşit oldukları konusundaki ayetler
(3./195.- 9./71;72-16./97.) ; Medeni açıdan eşitliğin bildirildiği ayetler (60./12-5./38-24./2)
Kadının hayatına kalite getirmek gibi bir sorumluluğu
da vardır. Gezmek, konuşmak, alış-veriş yapmak,
okumak, araştırmak, bir alanda yetkin hale gelmek
gibi etkinlikleri alışılmışın dışına taşıma sorumluluğu
vardır. Bu onun birey olarak, eş olarak, anne olarak
kimlik ve saygınlık kazanmasına katkı sağlayacaktır.
Kadının dini ve ahlaki erdemleri toplumun her kesimine
kadın gözüyle ve duyarlılığıyla anlatabileceği; sinema
tiyatro ve dizi film alanında çalışmalara imza atma
sorumluluğu vardır. Bize kurgulanıp sunulan; ezilen,
hakkı gasp edilen, hatta söz ve hayat hakkı kolaylıkla
elinden alınabilen kadın tiplerinin diziler aracılığıyla
hafızalara kazınıp bu duruma alıştırılmasına dur
deme sorumluluğu vardır. Onursuzca sevgi maskesi
altında karşı cinsin peşinde koşan kadın tiplemesini
kabullenmediğini dile getirme sorumluluğu vardır.
Biliyoruz ki; her etkinlik alanı kadına açıktır.
Her alanda ona ihtiyaç vardır. Bunun için de milli
ve dini ruhun dirilişine katkı sağlayacak bir kadın
dayanışmasına yahut seferberliğine ihtiyaç vardır. Biz
bugünün kadınları bu yolun adımlarını atmalıyız ki hiç
değilse yarının kadınlarına bir önderlik etmiş olalım.
Bu bağlamda da sorumluluğumuz vardır. Dileğimiz bu
gerçekleri akıl terazisinde tartıp, vicdan süzgecinden
geçirerek gönül dergahında harmanlayacak yüreklerin
var olması ve varlığının farkında olmasıdır!..

8 MART
Dünya Kadınlar Günü
Kutlu Olsun
Türk Diyanet Vakıf-Sen
BAĞIMSIZ SENDİKACILIĞIN ADRESİ; TÜRK DİYANET VAKIF-SEN

DEVLETİN
N VE MİLLETİN BEKASINDA ÖNEMLİ BİR KURUM DİY
DİYANET
YANET İŞLERİ BAŞ
BAŞKANLIĞI

88. KURULUŞ YILI HAYIRLARA VESİLE 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.”
Teşkilat Kanunun 1. maddesinde de; ”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
değerli Diyanet çalışanlarıdır.
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 sağlanabilmesi sorumluluğu da 88. 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 huzurlu 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.
Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak, Anayasa çalışmaları nedeniyle Diyanet
İşleri Başkanlığı ile ilgili tartışmaları da yakından takip etmekteyiz.
Bazı STK’ların Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılsın, bazılarının da Anayasal bir kurum olmaktan çıkarılarak Diyanet ve çalışanlarının dernekler,
gruplar veya sivil toplum kuruluşlarınca yönetilsin gibi görüşlerini ibretle ve
hayretle izliyoruz.
3 Mart 1924 tarihinden beri gelişen sürece baktığımızda bu ve buna
benzer çeşitli görüşler hep olagelmiştir. Bu görüş ve düşünüşlerin iyi niyetli,
ülkemizin ve milletimizin birlik ve bütünlüğüne katkı sağlayıcı olmadığı açıkça ortadadır.
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak Anayasa çalışmaları ile ilgili yaptığımız çalıştay raporunda da belirttiğimiz gibi;
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 etmelidir.
88. yılında kurum çalışanlarının problemlerinin çözüme kavuşması için
Sendikamız her alanda üzerine düşeni yapmaktadır.
88. yılında Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin problemlerinin çözüme
kavuşmasını diliyoruz.
Toplumun birliğine dirliğine katkı sağlayan, fedakarca görev yapan bütün çalışanları kutluyor, bu güzide kurumu kurarak bizlere emanet eden Gazi
Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere, görev yapmış ve vefat etmiş
bütün kurum mensuplarına Yüce Allah’tan rahmet, emekli olanlara sağlık
sıhhat, görevde olanlara başarılar ve huzur niyaz ediyoruz.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KARİYER BASAMAKLARINDA YÜKSELME
YÖNETMELİĞİNDEKİ AKSAKLIKLAR MAHKEMEYE TAŞINDI…
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 girmişti.
Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak yürürlüğe giren bu yönetmeliği detaylı bir şekilde inceleyerek, çalışanların aleyhine olan ve yıllarca bu kuruma hizmet
eden çalışanların yükselmesinde engel olan maddeleri tespit edilerek düzeltilmesi noktasında adalete başvurduk. Sendika olarak adaletli kanun,
yönetmelik, yönerge ve genelge çıkması istiyor ve arzu ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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

: 1-Başbakanlık /Ankara

T. TARİHİ

: 23.12.2011 (Resmi Gazetede Yayım Tarihi)

2-Diyanet İşleri Başkanlığı / Ankara
İSTEMİN ÖZETİ :
23.12.2011 tarih ve 28151 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Vaizlik,
Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik Ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama
Ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği’nin;
1. 7. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde yer alan “ İhtisas kursunu başarı ile bitirmiş
olmak. Bayanlarda bu şart aranmaz;” ibaresinin,
2. 8. maddesinin, 1. fıkrasının (b) bendinde yer alan “ Baş vaizlik için ilahiyat alanında
yüksek lisans yapmış olmak” İbaresinin,
3. 8. maddesinin 1. fıkrasının ( c ) , 9. maddesinin 2. fıkrasının ( c ) , 10. maddesinin
1. fıkrasının (e) , 11. maddesinin 2. fıkrasının (d), 12. maddesinin 1. fıkrasının (ç), 13.
maddesinin 2. fıkrasının (d),14. maddesinin 1. fıkrasının (ç); bentlerinde yer alan “MBSTS’
den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,” ibaresinin,
4. 10. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Başkanlıkça düzenlenen aşere,
takrib, tayyibe kursunu bitirmiş olmak,” ibaresinin,

5. 11. maddesinin 3. fıkrası ile 13. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “Başkanlıkça farklı
öğrenim düzeyi ve/veya hafızlık belgesi ve/veya farklı düzeyde yeterlik belgesi şartı
aranabilir.” ibarelerinin,
6. Geçiş hükümleri Geçici 1. maddesinin, (7) fıkrasında yer alan “ Baş müezzin
kadrolarına; lisans düzeyinde dini yüksek öğrenim mezunu olmak” ibaresinin,
…………..
Bu nedenle öncelikle iptalini istediğimiz yönetmelik maddeleri hakkında Yürütmenin
durdurulmasına karar verilmesini dilemekteyiz.
H.SEBEPLER: Anayasa, 657 sayılı kanunu, Yüksek Mahkeme içtihatları vd.
DELİLLER : İptali istenen yönetmelik, Danıştay 5. Daire Başkanlığı 2009/3652 sayılı
dosyası, Danıştay 5.Daire 1997/863--- 1995/4153 sayılı kararı diğer emsal kararlar
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen ve Yüksek Mahkemenizce re’sen gözetilecek
nedenlerle,
…………..
Hukuka açıkça aykırı olması ve davalı kurum merkez ve taşra teşkilatlarında çeşitli
kademelerde görev yapan müvekkil sendika üyelerinin telafisi güç ya da imkansız
zararlarına neden olduğundan öncelikle yürütmesinin durdurulmasına, yapılacak yargılama
sonunda iptaline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar
verilmesini saygıyla dileriz.
21.02.2012
Davacı Vekilleri: Av. Yüksel EVCİ - Av. Dr. Hamit KOCABEY
Ekler: Vekaletname - Bazı maddelerinin İptali istenen yönetmelik

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN
Dr. Mediha Eldem Sokak No: 85 06640 Kocatepe - ANKARA • Tel: 0 312 424 22 55 (pbx) • Faks: 0 312 424 22 59
e-mail: tdvs@turkdiyanetvakifsen.org.tr • www.turkdiyanetvakifsen.org.tr

