




Bütün toplum-
lar insanlık tari-
hi boyunca in-
sanlığı var eden 
değerler ışığın-
da yaşam stan-
dardını daha üst 
seviyeye çıkart-
mak için ken-
dilerine hedef 
koymuşlardı r. 
Zaten hayatına 
gaye bulmak ih-
tiyacını duyan 
tek varlık insan-
dır. Yaşama ga-

yesi olmadan insan huzur bulamaz. Gayesini tayin et-
mişse artık o gaye için yaşamaya başlar. Geçmişte mil-
letimiz, örgütlenmesini adalet, güven ve hoşgörü anlayı-
şı üzerine temellendirerek hayat felsefesini oluşturmuş-
tur. Bu anlayışın ürünü Ahilik ve vakıf gibi sivil unsur-
lar devletle el ele vererek, kadim medeniyet değerleri-
nin hayat bulduğu bir coğrafya inşa etmişlerdi. Bugün 
de insanların varoluş değerlerini belirleyen ana paradig-
ma barıştan, huzurdan, sevgiden ve insan haklarından 
besleniyorsa bu değerleri benimseyenlerin yani bizlerin 
oluşturdukları örgütlerin payına bu değerlere tuzak ku-
ranlarla dolu bir dünyada mücadele etmek düşüyor.

Bu düşüncelerle Diyanet-Sen olarak sendikal mücade-
lemizi, insan, emek, demokrasi  eksenli sorumlu sendi-
kacılık anlayışıyla taviz vermeden yürütüyoruz.  Kamu 
görevlilerinin güçlü, farklı, özgür ve özgün sesi olmaya 
özen gösteriyoruz. Gerçek bir sivil toplum örgütü olarak; 
değişime ve gelişime açık, büyüme heyecanına sahip, 
akıl ve bilgiyi doğru kullanan yenilikçi anlayışla örgütle-
niyoruz.  Sendikacılığı, evrensel ilkeler ve medeniyeti-
mizin kadim değerlerini benimseyerek, içimize sindire-
rek yapmakta kararlıyız.

Sahip olduğumuz misyon ve vizyonun, sadece üyele-
rimize, sendikalarımıza konfederasyonumuza değil  in-
sanımıza ve ülkemize aydınlık geleceğin kapılarını ara-
layacağı inancıyla mücadelemize devam ediyoruz.  
Diyanet-Sen, bu inanç ve kararlılıkla, kurumsallaşma-
sını tamamlamış büyük bir sendikal güçtür. Etkisini her 
geçen gün ve her alanda arttıran büyük bir sivil toplum 
örgütüdür. 

Biz, sadece çalışanlara ve çalışma hayatı ile sınırlı so-
rumluluklarla yetinmedik. Öznesi insan olan her konuya 
taraf olduk. Diyanet-Sen olarak hizmet bayrağını devra-
lıp yola çıktığımız ilk günden beri, din görevlilerinin ve 

vakıf  çalışanlarının aklından ve vicdanından hiç ayrı 
düşmedik, milletin beklentilerine bir an bile bigâne kal-
madık. Kendimizi, bu ülkenin insanlarının taşıdığı değer 
dışında, uzağında bir yere asla ve asla konumlandırma-
dık. Hiç bir zaman bu ülkenin dertlerine, toplumun ve 
din görevlilerimizin taleplerine gözümüzü kapamadık, 
kulaklarımızı tıkamadık.

Millet idaresinin vesayet altına alınmasına asla rıza gös-
termedik, göstermeyeceğiz. Çözüm ürettik, mücadele 
ettik, direndik ve din görevlilerimiz ve vakıf çalışanları-
mız için güzel kazanımlar elde ettik. Diyanet-Sen, din 
görevlilerini ilgilendiren bir çok konuda etkin rol oynamış 
ve her zaman çözümün bir parçası olmuştur. 

Son günlerde dünyada ve ülkemizde meydana ge-
len olaylar bizleri derinden üzmektedir. İslam dünyası-
nı harekete geçirmek ve provoke etmek amacıyla çekil-
diği aşikar olan, ‘Müslümanların Masumiyeti’ isimli pro-
vokasyon filmini çeken ve çekilmesini sağlayanları şid-
det ve nefretle kınıyoruz.Kimi zaman tahrik, kimi zaman 
siyasi dengeler nedeniyle gerçekleştirilen bu tür provo-
katif girişimler karşısında Müslümanları sağduyulu dav-
ranmaya, tepkilerini hukuk ve İslam geleneğinin bizlere 
öğrettiği saygı ve naiflik ölçülerinde göstermeye davet 
ediyorum. İslam ile terör kesinlikle yan yana getirilemez 
iki kavramdır. Müslümanlar olarak bunun gereğini yeri-
ne getirmemiz gerekir. Bu vesile ile tüm Müslümanları,  
amacı tahrik ve provoke olan bu tür girişimlerin ve kişile-
rin  oyununa gelmemeye,  dengeli ve sağduyulu  hare-
ket etmeye davet ediyorum. 

Yine son zamanlarda ülkemizde artan terör olayları 
üzüntü ve kaygı vericidir. Derin güçlerin iktidar mücade-
lesi maalesef bir çok masum askerimizin ve insanımı-
zın hayatına mal olmaktadır. Bu filmi daha öncede gör-
dük demekten biz bıktık artık. Her gün şehit haberleri ile 
uyanmak bizlere acı vermektedir. Bu sorunun artık kök-
ten çözümü için gerekli adımlar atılmalıdır. Henüz haya-
tının baharında gencecik insanlarımızı toprağa vermek 
istemiyoruz. 

Biz, Türkiye’nin geleceğinin aydınlık olması için bugüne 
kadar sorumluluk aldık almaya da devam edeceğiz. Mil-
li iradenin ve milletin sözcüsü olduk. İnsanın, insanlığın, 
insan haklarının sözcüsü olduk. Olmaya da devam ede-
ceğiz. Üyelerimizin de, milletimizin de, mazlumların da 
hakkını ve hukukunu korumaya devam edeceğiz.

Gayemiz İnsandan, Sevgiden Yana Olmak

Mehmet Bayraktutar
Genel Başkan
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Diyanet-Sen Genel Başkanı Meh-
met Bayraktutar, Vakıflar Genel 
Müdürü Adnan Ertem’i makamında 
ziyaret ederek vakıf çalışanlarının 
bazı taleplerini Ertem’e iletti. 
Genel Başkan Bayraktutar’ın 
yanı sıra Genel Sekreter Hacibey 
Özkan’ın da yer aldığı ziyarette ko-
nuşan Diyanet-Sen Genel Başkanı 
Bayraktutar, vakıfların ata yadigarı 
bir kurum olduğunu belirterek “Ec-
dat mirasımızın yer aldığı böyle bir 
kurumu yönetmenin sorumluluğu-
nun bilincinde olduğunuzu görüyor,  
yapılan güzel çalışmaları memnu-
niyetle takip ediyoruz. Bu güzel ça-
lışmalardan dolayı başta şahsınız 
olmak üzere tüm vakıf personelini 
de kutluyorum” dedi. 
Her kurumda olduğu gibi Vakıflar 
Genel Müdürlüğü’nde çalışan per-
sonelin de bazı sıkıntıları ve sorun-
ları olabileceğini belirten Bayraktu-
tar,  bu sorunların el birliği ile çö-
züm odaklı çalışmalarla çözülece-
ğine inandığını kaydetti. 
Bölge Müdürlüklerinde Çalışan 
Tüm Personele Yemek ve Servis 
İmkanı Sağlansın
Bayraktutar, Ankara, İstanbul 1 ve 2, 

İzmir ve Antalya Vakıflar Bölge Mü-
dürlüklerinin yemek ve servis uy-
gulamasından yararlanmasına rağ-
men diğer bölge müdürlüklerinin 
bu uygulamadan yararlanamadığı-
nı belirterek tüm bölge müdürlükle-
rinin yemek ve servis uygulanma-
sından yararlandırılması için çalış-
ma yapılmasını istedi. 
Görevde Yükselme ve Ünvan 
Değişikliği Sınavı Açılsın
Özellikle GİH personeline yöne-
lik unvan değişikliği sınavı yapıl-

masını isteyen Bayraktutar, bunun 
personelin veriminin artmasında 
olumlu olacağına inandığını söyle-
di. Müdürlük sınavının da 2004 yı-
lından beri açılmadığını anımsatan 
Bayraktutar, dışardan atama yerine 
kurum içinden atamaların kurumda 
birlik ve beraberliği güçlendireceği-
ne inandığını ifade etti. 
Ziyaretten duyduğu memnuniye-
ti dile getiren Vakıflar Genel Müdü-
rü Adnan Ertem, taleplerin imkan-
lar dahilinde gerçekleştirilmesi için 
çalışacaklarını belirtti. 

Diyanet-Sen Genel Başkanı 
Mehmet Bayraktutar, Türkiye Di-
yanet Vakfı Genel Müdürlüğü’ne 
atanan İsmail Palakoğlu’na ma-
kamında nezaket ziyaretinde bu-
lundu.
Genel Müdür Yardımcısı Yasin 
Uğraş’ın da hazır bulunduğu zi-
yarette Genel Başkan Bayraktu-
tar, Palakoğlu’na  hayırlı olsun di-
leklerini iletti, Diyanet-Sen’in faali-
yetleri ve etkinlikleri hakkında bil-
gi verdi. 
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Mü-
dürü Palakoğlu ise Diyanet-Sen’in 
çalışmalarını yakından takip etti-
ğini ifade ederek ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getirdi.

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem’e Ziyaret

TDV Genel Müdürü Palakoğlu’na Nezaket Ziyareti
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Diyanet-Sen Genel Başkanı Meh-
met Bayraktutar ve yönetim kurulu 
üyeleri  Diyanet İşleri Başkanlığı’na 
yeni atanan daire başkanlarına ha-
yırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Ku-
rullar ve Koordinasyon Dai-
re Başkanlığı’na atanan M. Zeyd 
Özel, Sosyal ve Kültürel İçerikli 
Din Hizmetleri Daire Başkanlığı’na  
atanan Osman Aydın, Cami Hiz-
metleri Daire Başkanlığı’na atanan 

Selahattin Çelebi, Atama İI Dai-
re Başkanlığı’na atanan Muham-
met Ali Asar, Kadro ve Terfi Daire 
Başkanlığı’na  atanan Mahmut Göl, 
Sicil Daire Başkanlığı’na  atanan 
Orhan İşler ve Destek Hizmetleri 
Daire Başkanlığı’na atanan Murat 
Alkan’ı ziyaret eden Diyanet-Sen 
Genel Başkanı Mehmet Bayraktu-
tar, daire başkanlarına yeni görev-
lerinde başarılar diledi.

Ziyarette konuşan Genel Başkan 
Mehmet Bayraktutar, din hizme-

ti sunan bir kurum-
da hizmet etme-
nin büyük bir onur 
olduğunu belirte-
rek “Atandığınız bu 
yeni görevleri en iyi 
şekilde yapacağını-
za inancım tamdır. 
Sizlerin başarısı 
kurumumuzun yüz 
akı olacaktır. Yeni 
görevlerinizin ha-
yırlı uğurlu olması-
nı dilerim” dedi. 

Daire başkanları da 
ziyaretten duyduk-
ları memnuniye-
ti belirterek Genel 
Başkan Mehmet 
Bayraktutar ve yö-
netim kurulu üyele-
rine teşekkür ettiler. 

DİB’e  Yeni Atanan Daire Başkanları Ziyaret Edildi 
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Diyanet-Sen Geleneksel Basın if-
tarı geniş katılımla gerçekleştiril-
di. İçkale Otel’de  gerçekleşen if-
tar programına Diyanet-Sen Ge-
nel Başkanı Mehmet Bayraktutar, 
genel merkez yönetim kurulu üye-
leriyle çok sayıda basın mensubu 
katıldı. 
İftar sonrası konuşan Mehmet Bay-
raktutar, Diyanet-Sen’in sorum-
lu sendikacılık anlayışı ile insan, 
emek, demokrasi  eksenli bir sen-
dikal mücadele verdiğini belirterek  
‘Diyanet-Sen 2004 yılında yetkiyi 
almasından itibaren her yıl konfe-
derasyonumuzla birlikte toplu gö-
rüşme masasına oturmuş, din gö-
revlilerinin ve vakıf çalışanları-
nın haklarını en iyi şekilde savun-
mak için toplu görüşme masasında 
7 yıl boyunca mücadele etmiştir. 
Diyanet’e 1 kadronun verildiği gün-
lerden boş kadro sorununun büyük 
ölçüde çözüldüğü günlere geldik. 
Bir avuç gönüllünün attığı tohum-
la büyüyen ve bu gün tüm ülkemizi 

saran Diyanet-Sen ailesi  bu yıl 60 
bini aşan   üye sayısı ile  Diyanet ve 
Vakıf hizmet kolunda faaliyet gös-
teren en yakın rakibine 40 bin fark 
atarak  9. kez  yetkili sendika olma-
yı başardı.’ Şeklinde konuştu.

Basına Teşekkür 
Diyanet-Sen Genel Başkanı Meh-
met Bayraktutar her türlü faaliyet 

ve çalışmalarında basının  yanla-
rında olduğunu ve bu çalışmaların 
geniş halk kitlelerine ulaşmasında 
önemli bir görev üstlendiğini ifade 
ederek ‘siz değerli basın mensup-
larına çok teşekkür eder,  Mübarek 
Kadir gecesinin de tüm insanlık ve 
milletimiz adına hayırlara vesile ol-
masını dilerim.’ dedi.

Diyanet-Sen, iftar yemeğinde 
Anadolu Fikir Platformu Üyelerini 
ağırladı. Siyaset, bürokrasi, akade-
mi, sanat ve basın camiasından bir 
çok ünlü  katılımcının yer aldığı iftar 
yemeğine Diyanet-Sen Genel Baş-
kanı Mehmet Bayraktutar ve yöne-
tim kurulu üyeleri, Çalışma ve Sos-

yal Güvenlik Bakan 
Yardımcısı Halil Et-
yemez, Anadolu Fikir 
Platformu Başkanı 
Şahin Ali Şen, Trab-
zon Vali Yardımcısı 
Halil İbrahim Ertekin, 
Sağlık Bakanlığı İle-
tişim Daire Başkanı 

Osman Güzelyüz, Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı ÇASGEM 
Başkanı İsmail Akbıyık,  Gazi Üni-
versitesi İktisadi İdari Bilimler Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Er-
dinç Yazıcı, Eğitim Yöneticileri Der-
neği Başkanı Fatih Öncü,  Kamu 
Yönetimi Araştırmaları Derneği KA-

YAD Başkanı Ali Koplay, Milli Eği-
tim Bakanlığı Grup  Başkanı Yur-
dagül Aydoğan, Toç-Bir Sen Genel 
Başkanı Günay Kaya, Memur-Sen 
Genel Basın ve İletişim Sekrete-
ri Halit Ortaköy ve Anadolu Fikir 
Platformu üyeleri ile Memur-Sen 
ve bağlı sendikaların basın danış-
manları katıldı. 

Programda konuşan Genel Baş-
kan Mehmet Bayraktutar, Diyanet-
Sen’in kuruluşundan günümüze 
çalışmaları, vizyonu ve misyonu 
hakkında katılımcılara bilgi verdi. 

Diyanet-Sen Basın İftarı Geniş Katılımla 
Gerçekleştirildi 

Anadolu Fikir Platformu Üyeleri Diyanet-Sen İftar 
Yemeğinde Buluştu
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Diyanet-Sen Genel Başkanı Meh-
met Bayraktutar ve yönetim kuru-
lu üyeleri Diyanet İşleri Başkanlığı 
merkez teşkilatı üyelerimiz ile bay-
ramlaşarak bilgilendirme toplantı-
sı yaptı.

Toplantıda konuşan Genel Baş-
kan Mehmet Bayraktutar, sendika-
yı hizmete araç olarak gördüklerini 
bu hizmeti sunarken din görevlisine 

yakışır şekilde yapmaya çalıştıkla-
rını söyledi.

Bayraktutar; “Bizim sendikal anla-
yışımız bütün DİB çalışanlarını hiç-
bir ayrım gözetmeksizin hizmetin 
herkese götürülmesi, ötekileştirme-
den birlik beraberliğin sağlanması-
dır. Taşrada olduğu gibi başkanlık-
ta da sendikamızın yapmış olduğu 
faaliyetlerde sendika ayrımı yap-

maksızın bütün çalışanları prog-
ramlarımıza davet etmemiz bunun 
en güzel örneğidir.” dedi.

Konuşmasına devam eden Genel 
Başkan Bayraktutar; “Kurumumuz-
daki herkesin sendika üyesi olma-
sını arzuluyoruz.  Başkanlık teş-
kilatında özgür düşüncenin önü-
nün açılmasının gerekli olduğu-
nu biliyoruz. Dünyada en zor şey 
değişimi kabul etmektir. Özellikle 
Türkiye’de yeniliklerin önünün açıl-
ması, bürokratik engellerin kaldırıl-
ması gerektiğine inanıyoruz. Baş-
kanlığımızda da güzel değişimler 
yaşanıyor. Sayın Başkanımız Prof. 
Dr. Mehmet Görmez Bey ve ekibi-
nin değişim konusundaki çalışma-
larını destekliyor ve takip ediyoruz” 
şeklinde konuştu.

Daha sonra sorulan sorulara cevap 
veren Bayraktutar toplantıya katı-
lan bütün üyelere teşekkür ederek 
kurumun başarısı için bütün DİB 
çalışanları ile hep beraber çalış-
mak gerektiğini belirtti.

Diyanet-Sen Genel Denetleme 
Kurulu 2012 yılı olağan denetimi-
ni gerçekleştirdi. Denetleme Kuru-
lu Başkanı Emin Çil ve üyeler İrfan 
Bakır ve Şaban Coşkun’dan oluşan 
kurul, 1-2-3-4 Temmuz 2012 tarih-
lerinde Diyanet-Sen’in 2012 yılı fa-
aliyetlerini  inceledi. Kurul üyeleri 
yönetim kurulu üyelerinden de ça-
lışmalar konusunda bilgi aldı. 

4 gün süren denetlemeler sonucu 
raporunu oluşturan kurul, Diyanet-
Sen’in kurumsal kimliğin gereği 

d i s i p l i n -
li, düzen-
li ve siste-
matik ça-
lışıldığını 
belirterek,  
G e n e l 
Y ö n e t i m 
Kurulu’na 
yeni çalış-
malarında 
başarılar 
diledi. 

DİB Merkez Çalışanları İle Bayramlaşma ve 
Bilgilendirme Toplantısı 

Diyanet-Sen Genel Denetleme Kurulu 2012 Yılı 
Denetimini Gerçekleştirdi
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Bir avuç gönüllünün attığı tohum-
la büyüyen ve bu gün tüm ülkemizi 
saran Diyanet-Sen ailesi  bu yıl 60 
Bin 346  üye sayısı ile  Diyanet ve 
Vakıf hizmet kolunda faaliyet gös-
teren diğer sendikalara büyük fark  
atarak  genel yetkide ve Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nda 9. kez Vakıf-
lar Genel Müdürlüğü’nde ise 3.kez 
yetkili sendika olmayı başardı. 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 28 
Haziran 2012’de  Diyanet İşleri 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan 
Kamil Yılmaz  başkanlığında Diya-
net ve Vakıf hizmet kolunda faali-
yet gösteren sendika temsilcilerinin 
katılımı ile gerçekleştirilen toplan-

tıda sendikaların üye sayıları tuta-
nak altına alındı.  
Buna göre Diyanet-Sen, Diya-
net İşleri Başkanlığı’nda  59.876 
ve Vakıflar’da 470 üye olmak üze-
re toplamda  60.346 üye sayısı ile 
kendisine en yakın rakibine 40 bin  
fark atarak  hem genel yetkide hem 
de iki kurumunda da yetkili sendika 
olmayı başardı.    
Bu başarıda emeği olan tüm şube, 
il ve ilçe yönetimlerimize ve siz de-
ğerli üyelerimize sendikamıza  yap-
tığınız katkılardan  dolayı teşekkür 
eder, yetkimizin tüm camiamıza 
hayırlı olmasını dileriz. 
Birlikte rahmet  ve bereket vardır 
düşüncesinden hareketle örgütle-

nen,  bu örgütlenmeyi yetki ile taç-
landıran ve 9 yıldır başarı ve istik-
rarın değişmeyen adresi olmayı 
başaran Diyanet-Sen,  yoluna  siz 
değerli üyelerinden aldığı destek 
ve güçle devam ediyor. 
Bu gün 60 binlere ulaşmış üye sa-
yısı ile yetkili sendika olarak dün 
nasıl saygın bir sivil toplum örgütü 
ise bu gün de aynı güçle yoluna de-
vam ediyor.   
Biz Diyanet-Senliler ilkeli, dürüst, 
sürekli kendini değiştiren ve geliş-
tiren milli-manevi değerlerimize ve 
kültürümüze sahip çıkan bir anla-
yışla bu mücadelemizi sürdürdüğü-
müz için başarılıyız. Başarılı olma-
ya, tabanımızın sesini en güçlü şe-
kilde haykırmaya devam edeceğiz.   
İşte bu ilkeler dahilinde herkesi, il-
keli ve güçlü sendikacılık hedefin-
de birlikte hareket etmeye davet 
ediyoruz. Çünkü biz hizmet kolu-
muzda kötünün iyisi olmak değil 
Türkiye’nin en iyi sivil toplum ör-
gütü ve Diyanet ve Vakıf görevlileri 
hizmet kolunda en iyi hizmeti orta-
ya koymayı hedefliyoruz.  
Başarının ancak sürekli gelişim ve 
değişimle süreklilik arz edeceği-
ni bilen sendikamız yeni hedeflere 
üyelerinden aldığı destekle istikrar-
lı bir şekilde yürümektedir.

2012 yılına ait, memur sendika-
ları ve konfederasyonlarının üye 
sayıları, Resmi Gazete’de yayın-
landı. 10 Ağustos 2012 tarih ve 
28380 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yınlanan sonuçlara göre, Memur-
Sen, 650 bin 328 üye sayısıyla en 
çok üyeye sahip konfederasyon 
olurken Diyanet-Sen 60.346 üye 
sayısı ile rakiplerine büyük fark ata-
rak yine birinci oldu. Resmi Gaze-
te sonuçlarına göre, Memur-Sen’e 
bağlı sendikalardan yetkili sendika 
sayısı 10’a çıktı.

Başarı ve İstikrarın Değişmeyen  
Adresi: Diyanet-Sen 

Memur-Sen 10 Hizmet Kolunda Yetkili Sendika

Diyanet-Sen : 60 bin 346 

Eğitim Bir-Sen : 231bin 472 

Sağlık-Sen : 173 bin 718 

Bem-Bir-Sen : 53 bin 171 

Büro Memur-Sen : 45 bin 884 

Toç-Bir-Sen : 33 bin 645 

Enerji Bir-Sen : 16 bin 375 

Birlik Haber-Sen : 12 bin 231 

Bayındır Memur-Sen : 10 bin 547 

Ulaştırma Memur-Sen : 9 bin 178 

Kültür Memur-Sen : 3 bin 761 

TOPLAM : 650 bin 328

Sendikaların Üye Sayıları
Resmi Gazete’de yayınlanan üye sayılarına göre, Memur-Sen’e bağlı sen-
dikaların üye sayıları şu şekilde:
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1990’lı yılların 2. yarısında ülke-
miz birçok yönden karanlık bir dö-
neme girmiştir. Ekonomiden siya-
sete, özgürlük alanlarının kısıtlan-
masından uluslararası ilişkilere ka-
dar bir çok alan uygulanan politika-
lardan nasibini almış ve olumsuz 
yönde etkilenmiştir.
Uygulanan bu vesayet sisteminin 
amacı toplumun her kesimini aynı 
kalıba sokarak tek tip insan yetiştir-
me projesini hayata geçirmekti. Bu 
durumdan fazlasıyla etkilenen ku-
rumlardan biri de hiç şüphesiz Di-
yanet İşleri Başkanlığımızdır. O dö-
nemde toplum mühendisleri Cum-
huriyet ile yaşıt olan Diyanet İşle-
ri Başkanlığımızı merkezi vaaz sis-
temi ile kontrol altına alarak din gö-
revlilerimizin etkisiz hale getirilme-
sini amaçlamıştır. Toplumsal tepki-
lerden çekinen toplum mühendisle-
ri bu amaçlarını, güzel sesli müez-
zinler ezan okusun, ehil olan kişiler 
vaaz versin gibi gerekçelerle haya-
ta geçirmeye çalışmışlardır. Böyle-
ce 90’lı yılların sonlarında merke-
zi sistem vaaz ve ezan uygulama-
sı başlamıştır. 
Din görevlilerinin hizmette muhata-
bı tüm vatandaşlarımızdır. Merke-
zi sistem uygulamasına geçildiğin-
de hizmeti alan insanımızın bazıla-
rı bu uygulamayı alkışlamış, bazı-
ları tereddütle, bazıları da ihtiyat-
la karşılamıştır. İtiraz edenler ol-
muşsa da bu kişiler, dönemin siya-
si ve toplumsal egemenlerini dikka-
te alarak ve her hangi bir sonuç alı-

namayacağını hesaba katarak sa-
dece buğuz etmişlerdir. 
Yıllar uzadıkça ve uygulama de-
vam ettikçe, cemaatte uygulama-
yı kabullenmeye başlamıştır. Ge-
rek cemaat ve gerekse din görev-
lileri bu uygulamayı en verimli bir 
şekilde değerlendirir hale gelmiştir. 
Total olarak bakıldığında faydalı da 
olmuştur. Özellikle donanımlı, hita-
beti güçlü, toplumu iyi tanıyan, sos-
yal ve toplumsal sorunlara rahatlık-
la dini izahlar getirebilen yetenekli 
ve kabiliyetli vaizlerin merkezi sis-
tem marifetiyle köyler dahil tüm ca-
milerden dinlenme fırsatı doğmuş-
tur. İl ve İlçe müftüleri topluma ve-
recekleri mesajı ilk ve tek elden di-
rek olarak verme fırsatını bulmuş-
tur. Merkezi sistemle ilgili olarak 
kısmen olumsuzluklar ifade edilse 
bile çok olumlu tepkiler de alınmış-
tır. En uzak köy camiinin minare-
sinden merkezde görev yapan en 
güzel sesli görevlinin ezanının işi-
tilmesi toplumun gönül dünyaları-
nın aydınlanmasına katkı da sağ-
lamıştır.
Uygulamada olan merkezi sistem 
her ne kadar kabul görmüşse de 
aradan geçen on beş yıldan son-
ra uygulamanın başlatılmasına ge-
rekçe gösterilen unsurlar ortadan 
kalkmıştır.
Artık her camide donanımlı görev-
lilerimiz vardır. Bu görevliler rahat-
lıkla vaaz edebilecek donanıma sa-
hip olarak yetiştirilmiştir. Hem dini 
değerleri, hem toplumu hem de 
modern çağın gereklerini öğren-
mişler, bu donanımlarını da rahat-
lıkla cemaatleriyle paylaşabilecek 
bir seviyeye gelmişlerdir. Bundan 
dolayı da merkezi sistem vaaz uy-
gulamasına gerek kalmadığı kana-
ati oluşmuştur. Ayrıca basın yayın 
organlarının değerlendirilmesiy-
le  tek ve ilk elden sunulması ge-
reken bilgiler  rahatlıkla topluma 
ulaştırılabilir hale gelmiştir. Diya-
net İşleri Başkanlığı’nın yurt sathın-
da geliştirdiği ve geniş bir ağa sa-
hip olan eğitim merkezleri marifeti 

ve bu merkezlerdeki müfredatlarla 
da güzel ezan okuma kursları, tas-
hihi huruf kursları açılarak müezzin 
ve imam-hatiplerin yetiştirilmesi ve 
geliştirilmesi sağlanmıştır. Böylece 
de her müezzin güzel ezan okuya-
bilir, her imam-hatip etkili Kur’an-ı 
Kerim okuyabilir hale gelmiştir.
Özellikle din görevlilerinin izinli ya 
da hasta oldukları durumlarda ya 
da görevlinin bulunmadığı durum-
larda merkezi ezan ve vaaz siste-
minden yararlanmak yararlı olacak-
tır. Tabii ki asıl olan din görevlisinin 
cemaati ile karşı karşıya ve ihtiyaç 
duyulan konularda vaaz vermesi, 
camisinde ezan okumasıdır. Zaruri 
hallerde, ihtiyaç duyulduğunda ve 
gerekli görüldüğünde merkezi vaaz 
ve ezan sistemine başvurulmasın-
da sakınca değil fayda görülecek-
tir. Bunun güzel bir niyet çerçeve-
sinde uygulanması herkesi mem-
nun edecektir. 
Başkanlığımızın 2012-2016 Strate-
ji Eylem Planı’nda merkezi sistem 
uygulamasının kaldırılması konusu 
işlenmiş ve bir plan dahilinde ted-
ricen uygulamanın sonlandırılması 
yoluna gidileceği belirtilmiştir. An-
cak merkezi sistem uygulamasını 
sonlandırmaya dönük bu adımlar 
atılırken geçmişte yapılanları top-
tan kaldırmakta bir takım sakınca-
ları beraberinde getirecektir. Mer-
kezi vaaz ve ezanın uygulanması 
için gerekli olan materyalleri cema-
at kendi imkanları ile oluşturmuş. 
Bu sebeple bu yolda atılan olumlu 
adımlar takdirle karşılanırken top-
tan kaldırılması da toplumun tep-
kisini çekmektedir. Zaman zaman 
merkezi ezan ve vaaza da ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
Müftülüklerimizin merkezi sistem 
uygulamasını kaldırırken belirt-
tiğimiz hassasiyetleri göz önün-
de bulundurarak Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın söz konusu uygula-
manın kaldırılmasını sürece yayma 
ile ilgili stratejik eylem planında be-
lirtilen tavsiyelerini  dikkate almala-
rını istiyoruz.

Merkezi Ezan ve Vaaz

Hacibey Özkan 
Genel Sekreter
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Bundan tam 14 yıl önce bir hayal-
le başlayan Din Görevlileri Sen-
dikası kurma düşüncesi, bu gün  
Türkiye’nin sendikalaşma oranı 
en yüksek sendikası olmayı ba-
şarmanın haklı onurunu yaşayan 
Diyanet-Sen ile hayat buldu.   
1990’lı yılların başında AB süre-
ci çerçevesinde tüm kamu görev-
lilerine verilen sendikal örgütlenme 
hakkı din görevlilerine maalesef 
verilmemişti.  Bu hem yanlış, hem 
de din görevlilerine yapılan büyük 
bir haksızlıktı.  
‘Hak verilmezse alınır’ anlayışı ile 
hareket eden din görevlileri, İs-
tanbul Din Görevlileri Dernekleri-
nin öncülüğünde bir araya geldiler 
ve Marmara Bölge Toplantıları’nda 
varılan istişare sonunda 18 Ağus-
tos 1998’de din görevlileri sendika-
sı (Din Gör-Sen)’ni kurdular.  
Din-Gör-Sen’le başlayan din gö-
revlilerinin sendikal mücadelesi, 
üç yıl (1998-2001) boyunca din gö-
revlilerine verilmeyen sendika kur-
ma hakkını almak için bir yandan il-
lerde örgütlenme çalışması, diğer 
yandan TBMM nezdinde yasal ze-
min mücadelesi yürütüldü. Böyle-
ce;  ilk din görevlileri sendikası ku-
rularak dünyada ve Türkiye’de bir 
ilke imza atıldı.  
“Birlikten kuvvet doğar” düsturun-
dan hareketle yasa çıktıktan sonra 
kurulan Din-Bir-Sen ile Ekim 2002 
yılında birleşme gerçekleştirildi. Ve 
bu birliktelikle Diyanet ve Vakıf Hiz-
metleri kolunda 2004 yılında yet-
ki alındı. Sendikalı dönem Diyanet 
için yeni bir dönem, Diyanet-Sen’in 
yetkili olduğu dönem de altın bir 
çağ oldu. Yetkiyle birlikte Diyanet-
Sen kazanımlarına her yıl yenilerini 
ekleyerek yoluna devam etti.  
Kuruluşunun 14. yılında sendika-
mız  Diyanet ve Vakıf hizmet ko-
lunda faaliyet gösteren diğer sen-
dikalara büyük fark  atarak  bu yıl 
genel yetkide ve Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nda 9. kez Vakıflar Ge-

nel Müdürlüğü’nde ise 3. kez 
yetkiyi alarak  iki kurumumuz-
da da yetkili sendika olma ba-
şarısını perçinleyerek devam 
ettiriyor.   

Birlikte rahmet  ve bereket var-
dır düşüncesinden hareket-
le örgütlenen,  bu örgütlenme-
yi yetki ile taçlandıran ve 9 yıl-
dır zirvede kalmayı başaran 
DİYANET-SEN  yoluna  siz de-
ğerli üyelerinden aldığı destek 
ve güçle devam ediyor. Bu gün 
Diyanet-Sen’imiz 62 bin üyesi 
ile  gerek hizmet kolunda ge-
rekse Türkiye genelinde  ülke-
mizin sendikalaşma oranı en 
yüksek memur sendikasıdır.   

Kuruluşundan sendikamı-
zın bu günlere gelmesine ka-
dar bu başarıda  büyük eme-

ği olan başta 
merhum Ge-
nel Başkanı-
mız Ahmet 
Yıldız’ı rah-
met ve min-
netle anarken  
tüm şube, il 
ve ilçe yöne-
t imler imize 
ve siz değer-
li üyelerimize 
sendikamı -
za  yaptığınız 
katkı lardan  
dolayı teşek-
kür eder, 14. 
kuruluş yıl dö-
nümümüzün  
tüm camiamı-
za hayırlı ol-
masını dileriz.

Diyanet-Sen 14 Yaşında
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Myanmar’ın Arakan Eyaleti’nde, 
Rohingya Müslümanlarına karşı 
düzenlenen katliama dikkat çek-
mek isteyen Memur-Sen, Hak-İş 
ve Mazlum-Der ortak basın toplan-
tısı düzenledi. Toplantıda aynı za-

manda insanlık dramının yaşandığı 
bölge için İHH, Deniz Feneri, Yardı-
meli Derneği, Türk Kızılayı, Kimse 
Yok Mu Derneği, Cansuyu Yardım-
laşma ve Dayanışma Derneği gibi 
kuruluşları aracılığıyla yardım çağı-
rısı yapıldı.

Söz konusu sivil toplum kuruluşları 
adına ortak basın bildirisini okuyan 
Memur-Sen Genel Başkanı Ah-
met Gündoğdu, Myanmar’da Ara-
kanlı Müslümanlara yönelik soy kı-
rım yapıldığına dikkat çekti. Yaşa-
nanları ‘insanlık dramı’ olarak nite-
leyen Gündoğdu, dünyanın bu tra-
jediye biran önce gereken tepki-
yi göstermesini beklediklerini ifade 
etti. Myanmar rejiminin Arakan böl-
gesine yardımların ulaştırılması ko-
nusunda zorluk çıkardığını da be-
lirten Gündoğdu, bu sıkıntının gi-
derilmesi için başbakanın devre-
ye germesi gerektiğini söyledi. Ara-
kan Müslümanları için başlatılan 
yardım kampanyasına Memur-Sen 
olarak ilk etapta 100 bin TL bağışta 
bulunduklarını açıklayan Gündoğ-
du, dernekler aracılığıyla başlatılan 
kampanyalara herkesin destek ver-
mesini istedi. 

653 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’den yararlanamayan 
fahri Kur’an Kursu Öğreticileri sen-
dikamızı ziyaret ederek Genel Baş-
kan Mehmet Bayraktutar’dan ken-
dilerinin de atanmaları konusunda 
yardımcı olunmasını istediler. 

Çeşitli illerde fahri olarak Kur’an 
Kursu Öğreticiliği yapmalarına rağ-
men çok az gün farkı ile ya da çalış-
malarına rağmen valilik yada kay-
makamlık onayı bulunmadığından 
dolayı atanamayan Kur’an Kursu 
Öğreticileri kendilerinin de atanma-
ları konusunda Diyanet-Sen’den 
destek istedi. 

Z i y a r e t -
ten duyduğu 
memnuniye -
ti dile getiren 
Diyanet-Sen 
Genel Baş-
kanı Mehmet 
Bayraktutar, 
“Fahri Kur’an 
Kursu Hocala-
rımızın kadro-
ya geçirilmesi 
konusunda gerek Rahmetli Genel 
Başkanımız Ahmet Yıldız gerekse 
bizler gerçekten çok uğraştık. Gö-
rüşmelerimiz taleplerimiz sürek-
li devam etti. Ve 653 sayılı karar-

name ile şartları uyan bir çok fah-
ri Kur’an Kursu Öğreticimiz atandı. 
Gönül ister ki bu hizmeti yapan her-
kes atanabilsin. Sendika olarak eli-
mizden geleni yapacağız.” dedi.

STK’lar Arakanlı Müslümanlar İçin 
Memur-Sen’de Bir Araya Geldi

Atanamayan 
Fahri KKÖ’den Sendikamıza Ziyaret
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Üyelerinin haklarını her platform-
da savunan Diyanet-Sen açtığı üç 
davada  hukuk zaferine imza attı. 
Fahri Kur’an Kursu Öğreticilerin va-
lilik veya kaymakamlık onayı olma-
dan çalıştıkları süre, iş sonu tazmi-
natı ve soruşturma nedeni ile  il içi 
atamaları ile ilgili açtığımız davalar-
da mahkeme müvekkillerimiz lehi-
ne kararlar verdi.

Fahri Kur’an 
Kursu Öğreticileri 
İçin Güzel Bir 
Gelişme
Bursa’dan bir Fahri Kur’an Kur-
su Öğreticisi’nin sendikamıza baş-
vurması sonucu açtığımız davada 
müvekkilimiz  tüm resmi kayıtlarda 
Fahri Kur’an Kursu Öğreticisi ola-
rak görünmesine rağmen çalıştığı 
sürenin kaymakamlık onayı olma-
dığı gerekçesi ile geçersiz sayıla-
rak  kadroya alınmamasını mahke-
me kadroya alınmalı şeklinde karar 
vererek yürütmeyi durdurdu.

Diyanet-Sen’in sözleşmeliyken 
kadroya geçen üyemize yolluk 
ödenmesi konusunda açtığı dava-
da mahkeme yolluk ödenmesi yö-
nünde karar verdi. 

Üyelerinin haklarını her platform-
da sonuna kadar savunan Diyanet-
Sen sözleşmeliyken kadrolu ola-
rak başka bir yere atanan üyemi-
zin sürekli görev yolluğu ödenmesi 
yönündeki talebini mahkeme kabul 
ederek yasal faiziyle birlikte öden-
mesi yönünde karar vermiştir. 

Bu dava aynı durumda olan bir çok 
üyemiz için de emsal niteliği taşı-
maktadır.

Sendikamızdan Üç Dava ve Hukuk Zaferi

Sözleşmeliden Kadroya Geçene Yolluk Ödenecek 

Sözleşmeliden 
Kadroya 
Geçenlere 
İş Sonu 
Tazminatı
Sivas’tan sözleşmeli bir üyemizin 
kadroya geçmesi sonucu iş sonu 
tazminatı alamaması üzerine sen-
dikamız avukatlarınca açılan dava-
da mahkeme  Sözleşmeli memu-
run kadroya geçmesi durumunda 
iş sonu tazminatının faizi ile birlik-
te ödenmesi yönünde karar verdi. 

Soruşturma 
Nedeni ile İl 
İçi Atamalarda 
Vali’nin Yetkisi 
Yok
Mersin’den bir üyemizin soruştur-
ma nedeni dolayısıyla  valilik kararı 
ile il içi atamasının yapılmana mah-
keme “valinin yetkisi yoktur” gerek-
çesi ile kararı iptal etti.
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Güncel Bir Konu: Anayasa 
Mahkemesine Bireysel Başvuru

Bireysel başvuru birçok modern 
hukuk sistemlerinde yer alan, özün-
de bireyin hak arama özgürlüğü 
kavramının içini biraz daha doldu-
ran hukuki bir enstrümandır. 

Günümüzde hak arama özgürlüğü-
nün sınırları her geçen gün genişle-
mekte olup, kişiler haklarını hukuk 
çerçevesinde sonuna kadar ara-
maktadırlar.  Bireysel başvuru açı-
sından da aynı durum geçerlidir. Av-
rupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
başvuru sayılarına baktığımızda 
başvuruların her geçen yıl arttığı 
görülmektedir. Türkiye de Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’ne baş-
vuru sayılarında ikinci ülke olup bir-
çok kez tazminat ödemeye mah-
kum edilmiştir.

Türkiye, 12 Eylül 2010 tarihindeki 
halk oylamasıyla kabul edilen te-
mel hak ve özgürlükleri genişleten 
anayasa değişikliği ile Anayasa 
Mahkemesi’ne bireysel başvuru 
imkanına kavuşmuştur. Bu ana-
yasa değişikliği ile Anayasa’nın 
148. maddesindeki Anayasa 
Mahkemesi’nin görev ve yetkile-
rine “bireysel başvuru” mekaniz-
ması (yolu) da eklenmiştir. Bu me-
kanizma ile Anayasa’daki hukuk 
devleti ilkesi ve temel hak ve öz-
gürlüklerin korunması ülkemizde 
daha da pekişmiştir.  

Halk oylamasıyla getirilen birey-
sel başvurunun temel amacı te-
mel hak ve özgürlüklerin Avrupa İn-
san Hakları Sözleşmesi ve buna ek 
Türkiye’nin taraf olduğu protokoller 
kapsamında korunmasıdır. Dolayı-
sıyla her türlü hak ihlali değil sade-

ce belirli temel hak ve özgürlüklerin 
ihlali durumunda bireysel başvuru 
söz konusu olabilmektedir. Bunun-
la beraber bu ihlalin kamu gücü ta-
rafından yapılması gerekmektedir.

12 Eylül 2010 referandumu (buna 
reform da diyebiliriz) Türk Hukuk 
Sisteminde adeta bir çığır açmıştır. 
Bireysel başvurunun olmaması ne-
deniyle mağdur olan halkın büyük 
bir kesimi bu referandumdan he-
men sonra Anayasa Mahkemesi’ne 
bireysel başvuru adı atında başvu-
ruda bulunmuştur. Anayasa Mahke-
mesi bu başvurular nedeniyle duyu-
ru yayınlamak zorunda kalmış ve 
bireysel başvuruların, gerekli ya-
sal düzenlemeler yapılmadan kabul 
ederek incelenmesine olanak bu-
lunmadığını söylemiştir. Bu kanun 
yayımlanması ile herkesin büyük 
umutlarla beklediği bireysel başvu-
ruların başlama tarihi 23 Eylül 2012 
olarak belirlenmiştir. Bu kanun ile 23 
Eylül 2012 tarihinden sonra kesinle-
şen nihai işlem ve kararlar aleyhine 
yapılacak başvuruların incelenece-
ği hüküm altına alınmıştır. 

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel 
başvuru yapılabilmesi bazı şartla-
ra bağlanmıştır. Sadece bu şartla-
rı sağlayan nihai işlem ve kararlar 
Anayasa Mahkemesi tarafından in-
celenmesi öngörülmüştür. Anaya-
sa mahkemesine bireysel başvu-
ru yapılabilmesi için olağan kanun 
yollarının tüketilmesi gerekmekte-
dir. Bu olağan kanun yolları, ilk de-
rece mahkemesi kararları, bu ka-
rarlara karşı yapılan itirazlar ve bu 
kararlara karşı yapılan temyiz baş-
vurusudur. Bu kanun yollarına baş-

vurmak mümkünse bireysel başvu-
ru yoluna başvurulamamaktadır. Bu 
şekilde Anayasa Mahkemesi’ne sa-
dece kesinleşmiş işlem ve kararları 
inceleme yapması yetkisi verilmiştir.

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel 
başvuru yapılırken süre bakımın-
dan hak kaybına uğranmamasına 
çok dikkat edilmelidir. Bireysel baş-
vuru, başvuru yollarının tüketildiği 
tarihten, başvuru yolu öngörülme-
mişse ihlalin öğrenildiği tarihten iti-
baren otuz gün içinde yapılması ge-
rekiyor. Bu süre geçtikten sonra an-
cak haklı mazeret dolayısıyla haklı 
mazeret ortadan kalktıktan sonraki 
on beş gün içinde başvurunun ya-
pılması gerekiyor. 

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel 
başvuru yolunun harca tabi olması 
ve başvuru hakkının kötüye kullanıl-
dığında disiplin para cezasına hük-
medilmesi hak arama özgürlüğünü 
kısıtlasa da mağduriyetlerin gideril-
mesi açısından büyük bir gelişme-
dir.

Türk Hukukundaki bu büyük geliş-
me vatandaşlarımıza büyük bir güç 
kazandırmış ve demokratikleşme 
adına büyük bir adım atılmıştır.  Bu 
gelişmeyle kendi sorunlarını kendi 
içinde çözen, temel hak ve özgür-
lükleri daha da koruyan, vatandaşı-
na daha çok önem veren bir Türkiye 
özlemine hiç değilse bir adım daha 
yaklaşmış olduk. Temennimiz Yeni 
Anayasa çalışmalarının da bu şekil-
de sonuçlanması…

Av. Sait ŞAHAN • Av. Muharrem MANKIR
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Nisan 2012 KİK Kararları Yeni Kazanımlar Getiriyor

HAYIRLI OLSUN! 
Genel Merkez Binamızı Satın Aldık 

Genel Başkanı Mehmet Bayraktu-
tar ve yönetim kurulu üyeleri katıl-
dı.  

Diyanet-Sen’in yetkili sendika ola-
rak taleplerinin görüşüldüğü Nisan 
2012 Kurum İdari Kurul Toplantı-
sı din görevlilerine yeni kazanımlar 
getiriyor. Hastane, yetiştirme yur-
du, huzurevi,  aile sığınma evi ve 
kreş gibi hizmet veren yerlere ma-
nevi rehber istihdamı konusunda 

Diyanet-Sen’in yetkili sendika ola-
rak Diyanet İşleri Başkanlığı ile yü-
rüttüğü Nisan 2012 Kurum İdari Ku-
rul Toplantısı 18 Haziran 2012’de 
mutabakat metninin imzalanması 
ile sona erdi.      

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Diya-
net İşleri Başkan Yardımcısı Meh-
met Emin Özafşar başkanlığında 
yürütülen toplantıya Diyanet-Sen 

çalışma yapılması, Murakıplığın il 
müfettişi olarak düzenlenmesi, Din 
Hizmetleri Sınıfı Kariyer Yönetme-
liğinin yeniden gözden geçirilmesi-
nin sağlanması ve Umre görevlen-
dirmelerinde teklif usulünün kaldırı-
larak MBSTS sonuçlarının ve hiz-
met yılının esas alınması gibi güzel 
kazanımların elde edildiği   Nisan 
2012 Kurum İdari Kurul Toplantısı 
kararları şöyle:

alandan oluşan yeni hizmet meka-
nımızın otoparkı ve geniş bir terası 
da bulunmaktadır. En kısa zaman-
da çalışmalarımıza yeni binamızda 
devam edebilmek amacıyla tadilat 
işlemlerinin biran önce tamamlan-
ması için gerekli çalışmalar başla-
tılmıştır.

 Yeni hizmet binamızın teşkilatımı-
za ve Diyanet-Sen ailesine hayırlı 
olmasını diler; önümüzdeki süreç-
te, yapılacak olan sendikal çalış-
maların, Diyanet-Sen ailesine, Di-

4. Olağan Kongremizde verdiği-
miz sözlerin hepsi bir bir gerçekle-
şiyor. Hatırlanacağı gibi verdiğimiz 
sözlerden birisi de yeni hizmet bi-
namızın alınması idi. Yeni binanın 
alınması konusundaki gerekli ça-
lışmalar tamamlanmış olup teşkila-
tımıza ve üyelerimize daha iyi hiz-
met verebilmek temennisi ile satın 
alınmıştır. Ankara’nın Ulus semtin-
de yer alan yeni hizmet binamız, 5 
kat olup 270m2’lik dairelerden oluş-
maktadır. Toplamda 1500m2’lik 

yanet çalışanlarına ve milletimize  
nice hayırlı kazanımlara dönüşme-
sini temenni ederiz.   
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1- Din hizmetleri sınıfında ilk defa 
göreve başlayacak olan perso-
nelin beşeri ilişkiler ve mevzu-
atla  ilgili konuları içeren kurs-
lara alınması, bu kursların sü-
resinin azami derecede arttırıl-
ması,

2- İl Müftülüklerinin yanında ilçe 
müftülüklerinde de aile irşat ve 
rehberlik bürolarının yaygın-
laştırılması,

3- Hastane, yetiştirme yurdu, hu-
zurevi,  aile sığınma evi ve 
kreş gibi hizmet veren yerlere 
manevi rehber istihdamı konu-
sunda çalışma yapılması,

4- Murakıplığın il müfettişi olarak 
düzenlenmesi, 

5- Özellikle tarihi ve turistik bölge-
lerde görevlilerin özel semine-
re alınması ve bu mekânlarla 
ilgili dini içerikli çeşitli dillerde 
broşür, cd vb. materyaller ha-
zırlanarak gelen ziyaretçilere 
dağıtılması,

6- Diyanet İşleri Başkanlığı per-
sonelinin gireceği sınavlarda 
idari izinli sayılması için çalış-
ma yapılması,

7- Kurum çalışanlarının ve ailele-
rinin moral ve motivasyonunu 

artırıcı seminerler düzenlen-
mesi konusunda çalışma ya-
pılması

8- Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 
bulunan sendikaların yapa-
cağı eğitim seminerleri, kon-
ferans ve paneller için Diya-
net İşleri Başkanlığı’nın sosyal 
imkânlarından yararlanmaları 
hususunda kolaylık sağlanma-
sı,

9- İki ve daha fazla görevliye ih-
tiyaç duyulan camilerin görevli 
ihtiyaçlarının karşılanması,

10- Sabık personel alımında kon-
tenjan sayısının artırılması,

11- Nakil imtihanlarında mülakat 
sorularının zarf usulüyle ada-
ya yöneltilmesi, 

12- Hafız olanlara Diyanet İşleri 
Başkanlığı personel alımların-
da öncelik tanınması

13- Personelin genelini ilgilendi-
ren tebliğ ve talimatların ilgi-
li sendika genel merkezlerine 
de gönderilmesi,

14- Din Hizmetleri Sınıfı Kariyer 
Yönetmeliğinin yeniden göz-
den geçirilmesinin sağlanma-
sı,

15- Yatılı Kur’an Kurslarında aşçı, 
hizmetli ve kaloriferci ihtiyaçla-
rının hizmet satın alımı ile kar-
şılanması, karşılanamıyorsa 
kadro tahsisinin yapılması,

16- Kur’an Kurslarında akıllı tah-
ta ve tablet bilgisayar gibi tek-
nolojik imkânlardan yararlanıl-
ması konusunda teşvik edil-
mesi,

17- Hacca kendi parası ile gidecek 
görevli ve eşlerine kolaylık ve 
ücrette indirim sağlanması

18- Hac ve umrede ekip personeli 
ve tercüman olarak görevlen-
dirileceklerin mülakat sınavın-
da aldıkları puanların ilan edil-
mesi 

19- İllerde Hac ve Umre Komisyon 
üyelerinin her yıl farklı kişiler-
den oluşması konusunda ge-
rekli hassasiyetin gösterilmesi. 

20- Umre görevlendirmelerin-
de teklif usulünün kaldırılarak 
MBSTS sonuçlarının ve hiz-
met yılının esas alınması,

21- Aile İrşad ve Rehberlik bürola-
rında psikolojik danışman is-
tihdamı ve mevcut görevlile-
rin eğitimden geçirilmesi konu-
sunda çalışma yapılması,

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURUM İDARİ KURULU 
TOPLANTISI KARARLARI 

(NİSAN 2012)

Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZAFŞAR
Kurum İdari Kurulu Başkanı
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

Mehmet BAYRAKTUTAR
Kurum İdari Kurul Başkan V.
Diyanet-Sen Genel Başkanı

Dr. Ekrem KELEŞ
Kurum İdari Kurulu Üyesİ
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

Ali BAYIR
Kurul Raportör Üyesİ
Diyanet-Sen Genel Mevzuat ve 
Toplu Sözleşme Sekreteri
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Diyanet-Sen’den Kadına Şiddet Raporu

Ülkemizde her geçen gün artış 
gösteren kadına yönelik şiddet tüm 
vehameti ile tırmanmaya devam 
ediyor. Eğitimli eğitimsiz, dar gelirli, 
her gruptan kadının bir biçimi ile ta-
nıştığı cinsiyete yönelik şiddet, top-
lum olarak kulak tıkayamayacağı-
mız bir sosyal yara…

Birleşmiş Milletler 2011 Toplumsal 
Cinsiyet Eşitsizlikleri Göstergesi 
Raporu’nda Türkiye 118 ülke için-
de 94. sırada yer alırken Norveç 1, 
İtalya 24, Birleşik Arap Emirlikleri 
30, Suudi Arabistan 56, Kazakistan 
68. sırada yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı’na göre son 7 yıl-
da ‘öldürülen kadın sayısı’ yüzde 
1400 arttı. 2006’dan bu yana kadın 
ölümlerinin en fazla olduğu yıl ise 
2011, bu ölümler 2012’de de arta-
rak çoğalıyor.

Resmi kayıtlara göre her gün 5 ka-
dından 2’si şiddet görüyor ve gün-
de ortalama 5 kadın hayatını kay-
bediyor.

Adalet Bakanlığı verilerine göre ise 
2002 yılında 66 olan kadın cinayeti, 
2007 yılında bin 77’ye yükselirken, 
resmi olmayan rakamlara göre de 
2009’da bin 126 kadın öldürüldü. 
Kadın cinayetlerinin önceden belir-
lenmesinin mümkün olduğuna de-
ğinilen raporda kurbanların öldürül-
meden önce, eşleri tarafından yo-
ğun şekilde şiddete maruz bırakıl-
dıklarının görüldüğüne işaret edildi.

Rakamlar Kaygı Verici

İçişleri Bakanlığı’nın son 3 aylık ve-
rilerine göre, bir günde 167 ailede 
şiddet yaşanıyor. 2011’deki 95 bin 
742 vakada ise 98 kadın öldü. Şid-
det mağdurlarının yüzde 82’sini ka-
dınlar, yüzde 12’sinin erkekler, yüz-
de 6’sını ise çocuklar oluşturdu. 
85 bin 172 kadın, 6 bin 558 erkek 
ile 4 bin 12 çocuk “mağdur” olarak 

emniyete başvurdu. Rakamlara 
göre meydana gelen 95 bin 742 
aile içi şiddet vakasının; 16 bin 
494’ünü yaralama, 18 bin 418’ini 
aile fertlerine kötü muamele, 
141’ini eziyet, 26’sını fuhşa zor-
la teşvik, 136’sını cinsel saldırı, 
67’sini cinsel taciz, 317’sini hür-
riyetten yoksun kılma gibi olaylar 
oluşturdu. İçişleri Bakanlığı veri-
lerine göre 2012’nin ilk üç ayın-
da 14 bin 987 aile içi şiddet va-
kası yansıdı. Böylece  167 sa-
atte 7 aile içi şiddetin meydana 
geldiği ortaya çıktı.

DİYANET-SEN’DEN MANEVİ KURTULUŞ ÖNERİLERİ
• Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni politikaları ile kız çocukları eğitimle ülkeye ka-

zandırılmalı, meslek sahibi olmaları yönünde pozitif teşvik uygulanmalı.

• İlköğretimin ikinci kademesinde aile ve kadının ailedeki değeri ve vazgeçil-
mezliği hakkında dersler olmalı veya en azından bu noktada bütün okullarda 
MEB tarafından zorunlu olarak sınıflarda toplumun çekirdeğinin aile, onun 
mimarının da kadın olduğu anlatılmalı…

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kadın merkezli politikalarını artırarak 
özellikle kamuoyunda bilinç meydana getirmeli.

• Çalışma hayatındaki kadının koşulları iyileştirilmeli. 

• Diyanet İşleri Başkanlığımız toplumumuzu tehdit altına alan bu sosyal yara 
ile mücadele konusunda imamlara yeterli bilgiyi vermeli. İl ve ilçe müftülük-
leri bünyesinde oluşturulacak birimlerde uzman kişiler imamlara bu konuda 
yeterli bilgileri aktarmalı. İmamlar ise bunu bulundukları bölgelerdeki cami-
lerde ailelere kadının değeri hakkında telkinlerde bulunmalı. 

• Aile içi sorunlardan kaynaklanan boşanmaları önlemek için ise yine Diyanet 
İşleri Başkanlığı bünyesinde yer alan imamlar aktif rol almalı. Emniyet, Sos-
yal Uzman’ın yanı sıra oluşturulan ekiplerde Din Görevlileri (imamlara) da 
görev verilmeli. 

• Toplumumuzda son yıllarda artan bu kaosla beraber manevi eğitimin öne-
mi bir kez daha ortaya çıkmakta. Manevi eğitimin güçlü bir şekilde verildi-
ği İmam Hatip Liseleri’nde Peygamber Efendimizin (SAV) örnek hayatında 
öğretildiği gibi, kadına verilen kıymet bu vesile ile yeniden hatırlanmalı ve 
O’nun bu güzel sünneti esas alınmalıdır.

• Ailede özellikle anneler çocuk yetiştirirken daha dikkatli olmalı. Unutmama-
lılar ki, gelecek kuşakların erkeklerini bugünün genç anneleri yetiştirecektir. 
Bu bakımdan en büyük görev annelere düşmektedir. Çocuklarını milli mane-
vi değerler üzerine, ahlaki prensiplerle yetiştirdikleri takdirde bu tür mesele-
lerin kendiliğinden çözüleceği gözlenecektir. 

• Bugün için Milli Eğitim Bakanlığı okullarda, İl ve ilçe belediyeleri ise, her fır-
sat ve platformda aile seminerleri düzenleyerek günümüz ailelerini bilinçlen-
dirici kampanyalara ağırlık vermelidir. 
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Peygamber Efendimize Hakaret İçeren Filmi, 
Şiddetle Kınıyoruz

İslam dünyasını harekete geçir-
mek ve provoke etmek amacıyla 
çekildiği aşikar olan, ‘Müslümanla-
rın Masumiyeti’ isimli provokasyon 
filmini çeken ve çekilmesini sağla-
yanları şiddet ve nefretle kınıyoruz.

ABD ve İsrail vatandaşı Sam Baci-
le tarafından çekilen ve İslam’a ha-
karet içeren “Müslümanların Masu-
miyeti” adlı filmin fragmanının inter-
nette yayınlanması üzerine bir çok 
İslam ülkesinde olaylar çıkmış ve 
film protesto edilmiştir. Müslüman-
ları kışkırtmak amacıyla yapılan bu 
filmi şiddetle kınıyor ve filmin gös-
terime girmemesini istiyoruz.

Film protestosu nedeniyle Libya’da 
meydana gelen olaylarda ABD Bü-
yükelçisi Christopher Stevens’in 
hayatını kaybetmesi üzüntü verici-
dir. Olayı kınıyor ve  sevgi, rahmet 
ve kardeşlik dini olan İslam’ın bu 
tür şiddet olayları ile anımsanması-
nı üzüntü ile karşılıyoruz. 

Yapımcısı tarafından Müslümanla-
rı tahrik ve provoke etmek, kışkırt-
mak amacıyla yapıldığı itiraf edi-
len böyle bir film nedeniyle Müslü-
manların galeyana gelmesini ve bu 
tür şiddet olaylarına yeltenmelerini 
kaygı ve endişe ile izliyor bu tür şid-
det olaylarını kesinlikle tasvip etmi-
yoruz.  

Hangi ülkede ve kim tarafından ya-
pılırsa yapılsın düşünce ve ifade 
özgürlüğü bahane edilerek gerek 
Müslümanların mukaddesatına ge-
rekse diğer din ve peygamberlere 
saldırı kesinlikle kabul edilemez. 

Özellikle barış ve kardeşliği önce-
leyen sevgi, şefkat ve rahmet Pey-
gamberi Hz.Muhammed (SAV) ve 
İslamiyet’i şiddet yanlısı gösterme-
ye çalışmak hem dininize hem de 
tüm Müslümanlara hakarettir. 

Filmin kesinlikle gösterime girme-
mesi gerekir. Böyle bir saygısız-

lığın  düşünce ve ifade özgürlüğü 
bağlamında değerlendirilmesi ka-
bul edilmez. 

Filmi yapanları ve yapılmasına izin 
veren ABD’yi tüm Müslümanlar-
dan özür dilemeye ve filmin göste-
rime girmesini engellemeye davet 
ediyorum. Söz konusu filmi  Müs-
lümanları tahrik amacıyla yaptığı-
nı itiraf eden Sam Bacile  hakkın-
da da hukuki sürecin başlatılması-
nı ve gerekli cezalara çarptırılmala-
rını bekliyoruz.

Müslümanlar Sağduyulu 
Davranmalıdır

Kimi zaman tahrik, kimi zaman si-

yasi dengeler nedeniyle gerçek-
leştirilen bu tür provokatif girişimler 
karşısında Müslümanları sağduyu-
lu davranmaya, tepkilerini hukuk ve 
İslam geleneğinin bizlere öğrettiği 
saygı ve naiflik ölçülerinde göster-
meye davet ediyoruz. İslam ile te-
rör kesinlikle yan yana getirilemez 
iki kavramdır. Müslümanlar ola-
rak bunun gereğini yerine getirme-
miz gerekir. Bu vesile ile tüm Müs-
lümanları,  amacı tahrik ve provo-
ke olan bu tür girişimlerin ve kişile-
rin  oyununa gelmemeye,  dengeli 
ve sağduyulu  hareket etmeye da-
vet ediyoruz. 
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Diyanet Çalışanları Hak Ettikleri Değeri Görmek İstiyor
Diyanet-Sen, Diyanet İşleri Baş-
kanlığı çalışanlarının sorunları ve 
beklentilerine yönelik bir anket 
yaptı. Yapılan ankette, çalışanla-
rın karşılaştığı en büyük sorunun, 
hak ettikleri değeri görmemek oldu-
ğu ortaya çıktı. Diyanet çalışanla-
rının karşılaştıkları ikinci büyük so-
run ise, atama ve terfilerin liyakat 
esasına göre yapılmaması olduğu 
tespit edildi.

Anket sonuçlarını değerlendiren 
Diyanet-Sen Genel Başkanı Meh-
met Bayraktutar, kurum çalışanları-
nın sorunlarının çözümünün verim-
liliği artıracağını belirterek, “Kurum 
çalışanları hak ettiği değeri görme-
lidir. Tayin ve terfilerde liyakat gö-
zetilmiyorsa, bu sorun çözülme-
li; böyle bir durum olmadığı halde, 
çalışanlarda bir şüphe oluşmuşsa 
da bu tereddüt şeffaf uygulamalar-
la giderilmelidir” şeklinde konuştu.

Basın toplantısına katılan Memur-
Sen Genel Başkanı Ahmet Gün-
doğdu ise konuşmasında, 5 yıl 
önce bu araştırmanın yapılması 
halinde ters bir tablo ile karşı kar-
şıya kalınabileceğini söyledi. Gün-
doğdu, ankete göre diyanet ça-
lışanlarının en büyük sorununun 
hafta sonu ve senelik izin kullanı-

mında yaşanan sıkıntılar olarak gö-
rüldüğünü söyledi. Sendikanın, ça-
lışanların sorunlarının büyük bir 
kısmını çözdüğünü söyleyen Gün-
doğdu, “Diyanette sendika olursa, 
kaos olur diye bir anlayış vardı, di-
yanete sendikayı sokmak istemi-
yorlardı. Bugün bakıyoruz, sendi-
kalılaşma oranı yüzde 80’i geçmiş, 
memnuniyet oranı ise yüzde 70’in 
üzerinde. Yine bu üyelerin büyük 
bir kısmı, sendikadan hizmet aldı-
ğını söylüyor. Ders ücretleri, izin 
hakları, seyyanen zamlar, teşkilat 
yasası gibi kazanımlarda en bü-
yük pay Memur-Sen’indir, Diyanet-
Sen’indir. Daha önce, uygulamalar 
karşısında yutkunan, sızlanan, so-
runlarını dile getiremeyen çalışan-
ların sözcüsü, öncüsü Diyanet-Sen 
olmuştur. Diyanet-Sen, üyelerine 
ve hizmet kolu çalışanlarına verdiği 
sözleri tutmuştur.” dedi.

Camiler ve Din Görevlileri 
Haftası’nda Anlamlı Anket

Diyanet-Sen’in ‘Diyanet İşleri Baş-
kanlığı Çalışanlarının Sorunları ve 
Beklentileri Araştırması’nın sonuç-
ları, Genel Başkan Mehmet Bay-
raktutar tarafından Rixos Otel’de  
düzenlenen basın toplantısı ile 
açıklandı. İçinde bulundukları haf-
tanın Camiler ve Din Görevlile-
ri Haftası olduğunu hatırlatan Bay-

raktutar, bu önemli haftada kurum 
çalışanlarının sorunlarına dikkat 
çekmek, çözüm önerilerini de pay-
laşmak istediklerini kaydetti.

Din görevlilerinin yaptıkları görev 
itibariyle her türlü kültürden, eğitim 
seviyesinden  ve her türlü mizaca 
sahip kişilerle muhatap olduğunu  
ve onlara dinimizi anlatmaya ça-
lıştıklarını belirten Bayraktutar,  din 
görevlilerimizin öncelikle sorunları-
nın tespit edilip çözümlenmesi ge-
rekir ki mesleklerini en iyi şekilde 
icra edebilsinler. Türkiye Diyanet 
ve Vakıf Görevlileri Sendikası ola-
rak hizmet kolunda 9 yıldır yetkili 
sendikayız. Gerek üyelerimizin ge-
rekse toplumun her türlü sorunu ile 
yakından ilgilendik, çözüm önerile-
ri sunduk. Zaman zaman düzenle-
diğimiz eğitim seminerleri, panel ve 
konferanslar ile din görevlilerimi-
zin eğitimlerine katkıda bulunduk. 
Diyanet-Sen olarak yaptığımız bu 
araştırmayla kurum çalışanlarımı-
zın sorunları ve beklentilerini tes-
pit etmeye çalıştık.Türkiye gene-
linde 110.000’in üzerinde  Diyanet 
çalışanı bulunmaktadır. Diyanet, 
bu çalışanların mutluluk algılama-
sı, çalışma hayatı, gelir, sağlık, eği-
tim, kişisel güvenlik, adalet hizmet-
leri ve kişisel gelişim gibi temel ya-
şam alanlarındaki sorunlarını çöz-
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Diyanet Çalışanları Hak Ettikleri Değeri Görmek İstiyor
mek ve beklentilerini gidermekle 
yükümlüdür.” Şeklinde konuştu.

Genel Başkanı Mehmet 
Bayraktutar’ın, anketle ilgili katılım-
cılarla paylaştığı bazı sonuçlar şu 
şekilde: 

Çalışanların Büyük Çoğunluğu 
İmam, Hatip ve Müezzin Kayyım 

Araştırmaya katılanların üçte ikilik 
kısmı(%64,9) camilerde, %7,5’i il 
müftülüklerinde, % 12,6’sı ilçe müf-
tülüklerinde, %3,4’ü merkez teş-
kilatında ve %11,6’sı Kur’an kurs-
larında çalışmakta. En fazla sa-
yıdaki çalışan ise imam, hatip ve 
müezzin-kayyım. 

Diyanet Çalışanları 2000 TL ve 
altında ücret alıyor

Çalışanların %90’ının evli, büyük 
bir çoğunluğunun (%83,2) 2000 TL 
ve altında ücret aldığı, her iki diya-
net çalışanından birinin (% 49,4) 2 
yıllık üniversite mezunu olduğu, 4 
yıllık üniversite mezunu olanların 
oranının % 24, yüksek lisans veya 
doktora yapanların oranının ise % 
2,4 olduğu tespit edildi. 

Diyanet Çalışanları Sendikal Ör-
gütlenmenin Gereğini Kavramış

Araştırmaya katılan Diyanet çalı-
şanlarının %71,6’sı sendika üye-
liğinin olduğunu dile getirirken, 
%28,4’ü herhangi bir sendika-
ya üye olmadığını ifade etmekte. 
Yine araştırmaya katılan ve sen-
dika üyesi olan Diyanet çalışanla-
rının %75’inin sendika hizmetlerin-
den yararlandığını söylemekte. 

Çalışanlar, hak ettikleri değeri 
görmediğini düşünüyor

Diyanetteki kadın çalışanların 
%22,1’i, erkek çalışanların ise 
%31’i çalışana hak ettiği değe-
rin verilmediğini düşünüyor. An-
kete katılan her üç Diyanet çalı-
şanından ikisi (%65,4) kurumun-

dan memnun olduğunu ifade eder-
ken, %30,4’ü kısmen memnun ol-
duğunu ve %4,2’si memnun olma-
dığını söylemekte. Memnun olma-
yanların en önemli sebebi ise ata-
ma ve nakillerde yapılan haksızlık-
lar(%26,2). 

İzin kullanılamıyor, aile ilişkileri 
zayıflıyor

Her iki kişiden biri (%51,7) çalış-
maktan dolayı aile içinde ve çev-
resinde; haftalık, yıllık ve bayram 
izinlerini rahatlıkla kullanamaması 
nedeniyle çevresiyle ilişkisinin gi-
derek zayıfladığını dile getiriyor.

Diyanet çalışanları yaptıkları iş-
ten memnun

Araştırmaya katılan cami çalışanla-
rının %81,3’ü işinden memnun ol-
duğunu ifade ederken, %18’i kıs-
men memnun olduğunu, %0,7’si 
ise memnun olmadığını dile getir-
mektedir.

Öneriler: Anket sonuçlarına yöne-
lik çözüm önerilerini de açıklayan 
Bayraktutar, hizmet içi eğitim ihti-
yaçlarının ihtiyaca yönelik olarak 
verilmesini, çalışanların iş yerle-
rindeki sosyal ve kültürel imkanla-
rın artırılmasını istedi. Diyanet ça-
lışanlarının karşılaştıkları; “çalışa-
na hak ettiği değerin verilmeme-
si”, “görevlendirme ile ilgili adalet-
sizlikler”, “evli olmalarından dola-

yı bazı özel izin hallerinde yöneti-
cilerin olumsuz tavır ve davranış-
lar” sorunların çözülmesini de iste-
yen Mehmet Bayraktutar, olumsuz 
tavır ve davranış şikayetlerinin de 
yöneticiler tarafından dikkate alın-
masını istedi. 

Kurum içinde varsa ücret denge-
sizliğinin giderilmesi gerektiğini de 
kaydeden Diyanet-Sen Genel Baş-
kanı Mehmet Bayraktutar, “İdari ko-
nular gözden geçirilmeli, çalışma 
koşulları biraz daha iyileştirilmeli-
dir. Atama ve nakillerde bir haksız-
lık var ise giderilmeli. Haksızlık ol-
madığı halde böyle bir algı oluş-
muşsa da, şeffaf bir yönetimle çalı-
şanlar bu düşünceden arındırılma-
lı. Çalışanların  değerlendirilmesin-
de performans, liyakat ve işteki be-
cerileri dikkate alınmalı, varsa ça-
lışanların bireysel sorunları dikkate 
alınmalı ve kendilerini geliştirmele-
ri için olanak sağlanmalıdır” şeklin-
de konuştu.
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Değerli Meslektaşlarım;

Haziran ayında  sendikaların üye 
sayıları, tespit tutanakları ile belir-
lendi. Diyanet- Sen her zamanki 
gibi yine zirvede tamamladı. Res-
mi  Gazete verilerine göre 60.346 
üye  ile %57 lik  sendikalaşma ora-
nı ile tüm sendikalar arasında yine 
yeniden Türkiye birincisiyiz. Zir-
veye çıkmak zordur; fakat zirve-
de kalmak daha da zordur.  Diya-
net- Sen’i bu noktaya getiren başta 
üyelerimize, şube ve il başkanları-
mıza, ilçe başkanlarımıza yönetim 
kurulu üyelerimize ve  iş yeri tem-
silcilerimize teşekkür ederiz.

Sendikal hareketin olmazsa olmaz 
en önemli unsurlarından biri de teş-
kilatlanmadır. Teşkilatın ana ekse-
nini ise üye çalışmaları almaktadır. 
Zaman zaman şartların zorluğu so-
runların karmaşıklığı bizleri zorla-
sa da çözüm yolları da bir o kadar  
çeşitli ve alternatifli oluyor. Yeter 
ki  samimiyetle birlik ve beraberlik 
içinde ortak aklı harekete geçirerek 
çalışmalarımıza ara vermeden de-
vam edelim. Yaptığımız ve yapaca-
ğımız her şey teşkilatlanma içindir, 
daha fazla üye, daha kaliteli teşki-
lat,  yüksek muhteva  ve kalite ön-
celiğimizdir. Tüm teşkilatımızın da 
bu bilinçle hareket ettiğine inanıyor 
ve şahit oluyoruz. Diyanet -Sen’ in 
teşkilatlanmada kat ettiği yol alaca-

ğı yolun göstergesidir. Güven orta-
mının oluşturduğu doğal sonuç aile 
bütünlüğü içerisinde yapılan çalış-
maların geri dönüşümünde alaca-
ğımız mesafe, hedeflediğimiz nok-
taya bizleri bir adım daha yaklaştı-
racaktır.

Üye sayısı 60.000’ i geçmiş bir sen-
dika olarak kurumda faaliyet göste-
ren diğer sendikaların tamamının 
üye sayısı ancak yarımız kadarken 
neden bu konunun üzerinde bu ka-
dar durduğumu düşünen dostları-
ma şu gerçeği hatırlatmadan ge-
çemeyeceğim: Sendikalar güçleri-
ni sağlam teşkilat yapılarından ve 
üyelerinden alırlar, bizler toplu söz-
leşme masasında üyelerimizin so-
runlarını dile getirirken muhatapla-
rımız bizi üye sayımız kadar dikka-
te alıyor ve üye sayımız kadar de-
ğer veriyor. Nasıl siyasi partilerin 
güçleri aldıkları oy ve millet vekili 
sayısı  ile doğru orantılı ise bizim 
de gücümüz üye sayımızla doğru 
orantılıdır. Yaptığımız çalışmalar 
kuru bir rekabetin çok çok üstünde-
dir. Kurmuş olduğumuz hayallerin 
gerçekleşmesi için daha fazla üye-
ye sahip olmalıyız. Benim en be-
ğendiğim sloganımız “sen yoksan 
biz bir eksiğiz” Önümüzdeki dönem 
için hedefimiz  en az 70.000 üyedir.  
Bunu başaracağımıza olan inan-
cım ve güvenim tamdır.

Saygıdeğer Arkadaşlar;

Yetkili olduğumuzdan bugüne siz 
değerli meslektaşlarımın bizlere 
ilettiği yüzlerce sorunu çözdük; fa-
kat ülkemizin ve kurumumuz olan 
Diyanet İşleri Başkanlığımızın ge-
lişen dünya düzenine tam ayak 
uyduramamasından dolayı çö-
züm bekleyen onlarca sorun biz-
leri beklemektedir. Elbette önceli-
ğimiz meslektaşlarımızın özlük ve 
ekonomik sorunlarıdır. Bununla be-
raber din hizmetinin daha etkin ve 
toplumun tüm kesimlerine net ve 

anlaşılabilir bir şekilde ulaşmasının 
önündeki engellerin kaldırılması da 
önemli gördüklerimizdendir.

Yapılan hizmetlerin ve elde edilen 
kazanımların sürdürülebilir ve kalı-
cı olabilmesi için yaşadığımız coğ-
rafyanın getirmiş olduğu onca  zor-
luklara rağmen ülkemizin tam de-
mokrasiye geçmesi, sivil anayasa-
nın yürürlüğe girmesi, insan hakla-
rı ve özgürlüklerin  tam anlamıyla 
gelişmesi şarttır. Aksi halde onlar-
ca yılda elde ettiğimiz kazanımlar 
bir gün bir gecede elimizden gide-
bilir. Geçmiş bunun sayısız örnek-
leriyle doludur. Zaten bir sivil top-
lum örgütü olan sendikaların bu ol-
mazsa olmaz ilkelerindendir. Diya-
net- Sen de bu ilkeler üzerinde kafa 
yormakta ve proje geliştirmektedir. 
Bu bir medeniyet  projesidir. Ülke-
mizin son on yılda yakaladığı is-
tikrar tarihsel sorumluluk bilinciyle 
bölgesel ve küresel bir aktör haline 
gelmiştir.  Ülkemizin  sergilediği du-
ruşun sürdürülebilir olması için sivil 
toplum  örgütlerinin de aynı duru-
şu sergilemesi gerekmektedir. Bize 
düşen görev  taşıdığımız ilkeler 
doğrultusunda kırılmamış bir çiz-
gide, sapmamış bir zeminde diya-
log ortamını önceleyerek dün neleri 
söylemişsek bu gün de aynı şeyleri 
söylüyor olacağız. Biz dün olduğu 
gibi bu gün ve yarında sendikacılı-
ğı mümkün olanı yerine getirmekle 
birlikte imkansız olanı mümkün kıl-
ma mücadelesi olarak görüyor her 
alanda sorumluluk alan ve bu yön-
de mücadelesini sürdüren bir sen-
dikayız . Varlığımız ancak bu şekil-
de anlam kazanacaktır. Tüm teşki-
latımızın da bu ilkeler ile hareket 
ederek yapmış olduğu gayretli ça-
lışmalarından dolayı teşekkür eder 
saygılar sunarım.

Teşekkürler Türkiye

Mehmet Ali Güldemir 
Genel Teşkilatlanma Sekreteri
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Din Görevlileri  Ramazan Bayramı’nda 
İlk Mesai Ücretini Aldı

KPDK’na Sevk Edilen Taleplerimiz Alt Komisyonda 
Değerlendirildi

Din görevlileri bayramda ilk mesai 
ücretlerini aldı.
Diyanet-Sen’in hizmet kolu taleple-
ri arasında yer alan talebi şu şekil-
de mutabakat altına alınmıştı:
Cami ve mescitlerde görev yapan 
imam-hatip ve müezzin-kayyımlara 

Diyanet-Sen’in yetkili sendika ola-
rak Toplu Sözleşme masasına taşı-
dığı ve mutabakat altına alınan Dini 
bayramlarda din görevlilerine me-
sai ücreti ödenmesi ilk defa bu Ra-
mazan Bayramı’nda hayata geçti. 

dini bayram günlerinde fiilen çalış-
tıkları her gün için yılı merkezi yö-
netim bütçe kanununda belirlenen 
fazla çalışma saat ücretinin 3 katı-
nın 8 saate tekabül eden tutarı ka-
dar fazla çalışma ücreti ödenir.
Bütün din görevlilerimize hayırlı ol-
masını dileriz.

2012 Toplu Sözleşme taleple-
rimizden mali ve sosyal haklar dı-
şındakiler Kamu Personel Danış-
ma Kurulunda  yeniden görüşülme-
ye başladı.

 Kasım ayında yapılacak Kamu 
Personel Kurumu toplantıları-
na ön hazırlık amacı ile alt komis-
yon çalışmaları başladı. Çalışma-
lara Diyanet-Sen’i temsilen katılan 
Genel Başkan Mehmet Bayraktu-
tar  kurula Diyanet-Sen’in talepleri-
ni sundu.  Toplantıda  Diyanet-Sen 
Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme 
Sekreteri Ali Bayır ve Sendika Avu-
katı Muharrem Mankır da hazır bu-
lundu.

Olumlu geçen görüşmelere  Kasım 
ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik Başkanlığı’nda 
devam edilecek. 

Diyanet-Sen’in toplu sözleşme ta-
lepleri arasında yer alan yeniden 
değerlendirme ve çalışma yapılma-
sı hususunda  karar alınan madde-
ler şöyle:

1- Türk Ceza Kanununun 219 
uncu maddesinde yer alan, din 
görevlilerine yönelik düzenle-
menin yürürlükten kaldırılması

2- Müftülere resmi nikah yıkma 
imkanı verilmesi

3- İl ve ilçe 
idare ku-
rullarında 
müftülerin 
de yer al-
ması

4- Din gö-
r e v l i l e r i -
nin hac ve 
umre için 
görevlendirilmelerinde arana-
cak kriterlere hizmet yılının ek-
lenmesi

5- Vaiz, İmam-Hatip ve Kur’an 
Kursu Öğreticilerinin kariyer 
basamaklarına ilişkin şartların 
yeniden gözden geçirilmesi

6- Yeni göreve başlayan din gö-
revlilerine intibak eğitimi veril-
mesi

7- Müftülüklerdeki murakıplık 
kadrosunun il müftülük müfet-
tişi olarak değerlendirilmesi

8- Hastanede yatarak tedavi gö-
ren hastalar için dini rehber 
görevlendirilmesi

9- Cami lojmanlarının Diyanet İş-
leri Başkanlığı’na tahsisinin 
yapılması

10- Kur’an Kursu ve cami giderle-
rinin genel bütçeden karşılan-
ması

11- Diyanet İşleri Başkanlığı bün-
yesinde yer alan İmam-Hatip 
ve Müezzin Kayyımların diğer 
hizmet sınıfındaki memurlar 
gibi haftada iki gün tatil yapa-
bilmesi

12- Diyanet İşleri Başkanlığı’na 
bağlı Kur’an Kurslarına da 
akıllı tahta verilmesi

13- Türkiye genelindeki Hazi-
ne, Vakıfalar Genel Müdürlü-
ğü veya diğer kurumların mül-
kiyetinde olan bütün cami ve 
müştemilatlarının kullanım ve 
kiraya verilmesi yetkisinin Di-
yanet İşleri Başkanlığı’na dev-
redilmesi

14- Vekil İmam-Hatip ve Müezzin 
Kayyımların kadroya alınması

15- Kadrosu Müezzin - Kayyım 
olan ve camilerde tek başına 
görev yapanların, müktesep-
lerinde olması durumunda sı-
navsız İmam - Hatiplik kadro-
suna alınması
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Allah’ın (c.c.) selamı hepinizin 
üzerine olsun. Toplumsal hayatın 
özü dostluktur, muhabbettir. Din 
kardeşliği Allah’ın rahmeti saye-
sinde meydana gelmiş ve cahiliye 
devrinin cehaleti ortadan kalkmış-
tır.

Yaşadığımız yüzyıl, insanları birey-
selleştirmiştir. Şehir hayatında yal-
nızlaşan insanlar, ikili münasebet-
ler, komşuluk hakları ve selamlaş-
mada birbirlerine yabancı oldular. 
Tüketim çarkları içerisinde kaybol-
maya yüz tutan insanlığa din gö-
nüllüsü kardeşlerimin ikaz zamanı 
geldi ve geçmek üzere.

Sendikalar Sanayi Devrimi ile or-
taya çıkmış kurumlardır. Emeğin 
hakkını, alın terinin karşılığını ver-
mek, işverenin sermaye ve birikimi-
ni de korumak gerekir.

Dinimiz emeğe, işçiye, çalışana 
değer vermiş; sermayeyi ve işvere-
ni de aynı değerde görmüştür. Pey-
gamber Efendimiz (s.a.v.) “Bizi al-
datan bizden değildir.” buyurmuş-
lardır. Toplumun gelişmişlik seviye-
si her alanda kendini göstermekte-
dir. Eğitim, sosyal ve çalışma ha-
yatında. Bizim açımızdan özellik-
le çalışma alanımızda ortaya çı-
kan problemlerin çözümünde taraf-
lar menfaatleri açısından değil, kul-
luk ve emeği helal ettirme ve top-
lumun iyiliği açısından değerlendi-
rilirse karşılıklı hak-hukuk korun-
muş olur. Böyle durumda kişi kaza-
nır, kurum kazanır, toplum kazanır. 
Güzel ahlaklı olmak sorumlulukları 
yerine getirmektir.

“İş ve çalışma hayatında mutlulu-
ğun, barışın ve kardeşliğin yolu, 
İslam’ın üzerinde hassasiyetle dur-
duğu hukuki ve ahlaki kuralların 
çalışan ve çalıştıran taraflarca bi-
linmesi ve uygulanmasından geç-
mektedir.”

Toplum hayatında biz de varız di-
yorsak, taşın altına elimizi koyma-
mızın zamanı gelmiştir. Devletimiz 
ve Başkanlığımız bizlere büyük im-
kanlar sunmaktadır. Yaklaşık 100 
bin mikrofonla insanlarımıza dini-

mizi anlatma ve tebliğ etme fırsatı 
vermektedir. Büyük bir nimet olan 
bu imkan aynı zamanda büyük bir 
sorumluluğu da bizlere yüklemek-
tedir.

Din gönüllüsünün cemiyet içinde-
ki hal ve tavırları farklıdır. Sela-
mı bile farklı almak - vermek zo-
rundadır. “Din görevlisi dediğimiz 
zaman İslam Toplumu açısından 
Müslüman’a önderlik ve rehberlik 
yapan, onları irşat eden ve kendi-
lerine dosdoğru yolu gösteren, top-
lumuna, cemaatine örnek olan; he-
nüz Müslüman olma bahtiyarlığı-
na ermemiş olanlar açısından ise 
İslam’ın tebliğini onlara ulaştırma-
ya kendini memur gören ve her bir 
insanı muhatabı kabul edebilen bir 
görev insanıdır” (Prof. Dr. Raşit Kü-
çük)

Diyanet-Sen olarak 9. Yetki yılımız-
da sizlere ilk günkü heyecanla hiz-
met etme arzusunu taşıyoruz. Her 
üyemize ulaşabilmenin yollarını 
arıyoruz. Tek hedefimiz bütün üye-
lerimize hizmet etmek, çalışanların 
gönlünü kazanmaktır.

Genel Merkez olarak yeni bir yer 
(Genel Merkez Hizmet Binası) al-
manın heyecanını yaşıyoruz. Daha 
güzel hizmetleri yeni Genel Merkez 
binamızda yapmak nasip olur inşa-
allah.

1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlile-
ri Haftamız üyelerimize, camiamıza 
ve ülkemize hayırlar getirsin. 

Kurban Bayramımızda, Rabbimize 
İsmail (a.s) teslimiyetiyle kul olabil-
meyi, kulluğu yaşayabilmeye vesile 
olsun. (Amin)

Bu duygu ve düşüncelerle bütün 
üyelerimize ve Diyanet mensubu 
kardeşlerime Cenab-ı Hak’tan sağ-
lık ve afiyetler diliyorum.

Allah’a emanet olunuz.

Sorumluluk Bilinci

Mehmet YAMAN
Genel Araştırma ve 

Dış İlişkiler Sekreteri

Toplum hayatında 
biz de varız diyorsak, 
taşın altına elimizi 
koymamızın zamanı 
gelmiştir. Devletimiz 
ve Başkanlığımız 
bizlere büyük imkanlar 
sunmaktadır. Yaklaşık 
100 bin mikrofonla 
insanlarımıza dinimizi 
anlatma ve tebliğ etme 
fırsatı vermektedir. 
Büyük bir nimet 
olan bu imkan aynı 
zamanda büyük bir 
sorumluluğu da bizlere 
yüklemektedir.



DİYANET-SEN

www.diyanet-sen.org.tr

21

EKİM 2012

K
O

N
G

R
EL

ERAnkara 1 Nolu Şube 
Kongresi Gerçekleştirildi

Bingöl Şubesi İlk Kongresini Gerçekleştirdi

Diyanet-Sen Ankara 1 Nolu Şube Genel Kurul seçim-
leri 27 Mayıs 2012’de İçkale Otel’de gerçekleştirildi. 
Genel Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin tam kad-
ro katıldığı kongre seçimlerinde mevcut Şube Başka-
nı Ahmet Yıldız güven tazeleyerek yeniden Ankara 1 
Nolu Şube Başkanlığı’na seçildi. 

Mevcut Şube Başkanı Ahmet Yıldız kongre seçimleri 
öncesi yaptığı konuşmada şube olarak yaptıkları ça-
lışmalar konusunda katılımcılara bilgi vererek örgütlü 
toplumun ve  Diyanet-Sen’li olmanın önemine değindi.  

Divan Başkanlığı’nı Genel Sekreter Mehmet Ali 
Güldemir’in yaptığı kongre seçimleri sonucu Diyanet-
Sen Ankara 1 Nolu Şube yönetimi şu isimlerden oluştu:
Şube Başkanı : Ahmet Yıldız
Şube Sekreteri : Hasan Saygın
Şube Teşkilatlanma Sek. : Polat Öztürk
Şube Mali Sekreteri : Erol Arslan
Şube Mevzuat Sekreteri : Emin Alan
Şube Eğitim Sekreteri : Nevzat Ebrinç
Şube Arş ve Dışilş  Sek : Hasan Çakmak

Bartın Şubesi 1. Olağan 
Kongresini Gerçekleştirdi

Diyanet-Sen Bartın Şubesi 1. Olağan Genel Kurul 
Seçimleri 29 Nisan 2012’de Bartın Belediye Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Kongreye Genel Başkan Mehmet Bayraktutar ve yö-
netim kurulu üyelerinden Genel Sekreter Hacibey Öz-
kan, Genel Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Ali Gülde-
mir, Genel Araştırma ve Dış İlişkiler Sekreteri Mehmet 
Yaman, İl Müftü Yardımcısı Veyis Polat, Memur-Sen 
ve bağlı sendikaların temsilcileri, siyasi partilerin ve 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 
Divan başkanlığını Genel Teşkilatlanma Sekreteri 
Mehmet Ali Güldemir’in yaptığı ve iki listenin yarıştığı 
kongre seçimleri sonucu mevcut başkan Metin Sağım 
yeniden şube başkanlığına seçildi. 
Bartın Şubesi yönetimi şu isimlerden oluşuyor:
Şube Başkanı : Metin Sağım
Şube Sekreteri : Erdal Koşmaz
Şube Teşkilatlanma Sek. : Ahmet Güner
Şube Mali Sekreteri : Sefai Albayrak
Şube Mevzuat Sekreteri : Ramazan Soysal
Şube Eğitim Sekreteri : Tuncan Gübay
Şube Arş ve Dışilş  Sek : Mehmet Ertuğrul

Diyanet-Sen Bingöl   Şube-
si Genel Kurul seçimleri  15 
Temmuz 2012’de Bingöl Be-
lediye Veysel Belgin Gençlik 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Genel Merkez Yönetiminden 
Genel Mali Sekreter Mehmet 
Ali Omurca ve Genel Eğitim 
Basın ve Halkla İlişkiler Sekre-
teri Cebrail Yakışır’ın katıldığı 
genel kurul seçimlerine İl Müf-
tüsü Mecit Can, İl Milli Eğitim 
Müdürü Yakup Sarı, Memur-
Sen ve bağlı sendikaların Bin-

göl Temsilcileri ve Diyanet-
Sen üyeleri katıldı. 

Divan Başkanlığı’nı Genel 
Merkez Yönetiminden Ge-
nel Eğitim Basın ve Halk-
la İlişkiler Sekreteri  Ceb-
rail Yakışır’ın yatığı  Bingöl 
Şubesi Genel Kurul Seçim-
lerinde yönetim kurulu şu 
isimlerden oluştu: 

Şube Başkanı : Mücahit Çelik
Şube Sekreteri : Cahit Çakan
Şube Teşkilatlanma Sek. : Abdullah Afşin
Şube Mali Sekreteri : Hasbi Gürbüz

Şube Mevzuat Sekreteri : Muhsin Kurtaran
Şube Eğitim Sekreteri : Alaattin Bucuka
Şube Arş ve Dışilş  Sek : Zeki Pulat 
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Düzce Şubesi 3. Olağan Genel 
Kongresini Gerçekleştirdi

Kayseri Şubesi 4. Olağan Genel 
Kurulu’nu Gerçekleştirdi

Çorum Şubesi 3. Olağan Genel 
Kurulunu Gerçekleştirdi

Diyanet-Sen Düzce Şubesi 3. Olağan Genel Kuru-
lu 5 Mayıs 2012’de Diyanet-Sen Genel Başkanı Meh-
met Bayraktutar ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı 
ile gerçekleştirildi. 
Müftülük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen  Düz-
ce Şubesi Genel Kurul seçimleri sonucu Düzce Şubesi 
Yönetimi aşağıdaki isimlerden oluşmuştur. 
 
Şube Başkanı : Şaban Coşkun
Şube Sekreteri : Hakan Zeren
Şube Teşkilatlanma Sek. : Yusuf Uğur
Şube Mali Sekreteri : Osman Durmaz
Şube Mevzuat Sekreteri : Yunus Durmaz
Şube Eğitim Sekreteri : Ferhat Tezcan
Şube Arş ve Dışilş  Sek : Halit Akça

Diyanet-Sen Kayseri Şubesi’nin 4. Olağan Genel Ku-
rulu 30 Haziran 2012’de Melik Gazi Belediyesi Tiyat-
ro Salonu’nda yapıldı. Toplantıya İl Müftüsü Ali Maraş-
lıgül, Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Hayati Ka-
raaslan, Genel Merkez Yönetiminden Genel Sekreter 
Hacibey Özkan, Genel Teşkilatlanma Sekreteri  Meh-
met Ali Güldemir, Genel Eğitim Basın ve Halkla İlişkiler 
Sekreteri Cebrail Yakışır katıldı. 
Şube Başkanı : İrfan Kaşıkçıoğlu
Şube Sekreteri : Abdurrahman Ulucan
Şube Teşkilatlanma Sek. : İsmail Hakkı Solmaz
Şube Mali Sekreteri : Mikail Yıldız
Şube Mevzuat Sekreteri : Mehmet Yurdakul
Şube Eğitim Sekreteri : Hüseyin Altıparmak
Şube Arş ve Dışilş  Sek : Ömer Gürsen

Diyanet-Sen Çorum Şubesi 3.Olağan Genel Kuru-
lu 22 Eylül 2012’de gerçekleştirildi. Kongre seçimleri-
ne genel merkez yönetim kurulu üyelerinden, Hacıbey 
Özkan, Mehmet Ali Güldemir ve Mehmet Yaman ka-
tıldı.
Yapılan Kongre seçimleri sonucu  Ali Yıldız ve liste-
si şube yönetimine seçildi. Çorum Şube Yönetimi şu 
isimlerden oluştu:
Şube Başkanı : Ali Yıldız
Şube Sekreteri : Cavit Çakal
Şube Teşkilatlanma Sek. : Servet Türkoğlu
Şube Mali Sekreteri : İsmail Şanal
Şube Mevzuat Sekreteri : İlyas Şimşek
Şube Eğitim Sekreteri : Zeki Kanbur
Şube Arş ve Dışilş. Sek. : Murat Küyük

Osman Aydın Güven Tazeledi

Diyanet-Sen İstanbul 1 Nolu Şube  Olağan Genel Kurulu 20 
Mayıs  2012’de Genel Merkez yönetim kurulu üyelerinin katı-
lımı ile gerçekleştirildi. 
Eyüp Müftülüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen   Ge-
nel Kurul seçimlerine Genel Sekreter Hacibey Özkan, Ge-
nel Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Ali Güldemir, Genel Mali 
Sekreter Mehmet Ali Omurca, Genel Eğitim Basın ve Halkla 
İlişkiler Sekreteri Cebrail Yakışır, Genel Araştırma ve Dış İliş-
kiler Sekreteri Mehmet Yaman katıldı. 

Şube Başkanı : Osman Aydın
Şube Sekreteri : Mustafa Demir
Şube Teşkilatlanma Sek. : Ömer Cihangir
Şube Mali Sekreteri : Sezai Kaynar
Şube Mevzuat Sekreteri : Osman Erbir
Şube Eğitim Sekreteri : M. Hanefi Özkan
Şube Arş ve Dışilş  Sek : Selim Yavuz
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nel Kongresini Gerçekleştirdi

Recep Şafak Güven 
Tazeledi 

Gaziantep Şubesi  4. Olağan 
Kongresi Gerçekleştirildi

Diyanet-Sen Malatya Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu 
2 Haziran 2012’de Malatya Öğretmen Evi’nde gerçek-
leştirildi. Malatya Şubesi Genel Kurul seçimlerine  Ge-
nel Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Ali Güldemir, Ge-
nel Eğitim Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Cebrail Ya-
kışır ve Genel Araştırma ve Dışilişkiler Sekreteri Meh-
met Yaman ve  Diyanet-Sen üyeleri katıldı.

Şube Başkanı : Mehmet Refik Metin
Şube Sekreteri : Şükrü Gezen
Şube Teşkilatlanma Sek. : Mehmet Engin
Şube Mali Sekreteri : Abdulkadir Ateş
Şube Mevzuat Sekreteri : Halil Kılavuz
Şube Eğitim Sekreteri : Muhsamettin Gürsul
Şube Arş ve Dışilş  Sek : Abdulsemet Tokma

Diyanet Sen Rize Şubesi 4.Olağan Genel Kurulu Rize 
Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezi Konferans Salonun-
da  gerçekleştirildi. Genel kurul sonrası mevcut başkan 
Recep Şafak yeniden göreve seçildi.

Genel Kurula Diyanet Sen Genel Başkanı Mehmet  
Bayraktutar ve Genel Merkez Yönetim Kurulu  üyeleri 
katıldı. Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: 
Şube Başkanı : Recep Şafak
Şube Sekreteri : Harun Güney
Şube Teşkilatlanma Sek. : Cemal Taşçı
Şube Mali Sekreteri : Abdullah Dokumacı
Şube Mevzuat Sekreteri : Kenan Çavuşoğlu
Şube Eğitim Sekreteri : Hızır Yığcı
Şube Arş ve Dışilş  Sek : Musa Çelik

Diyanet-Sen Gaziantep  Şubesi 4.olağan genel kurul 
seçimleri 8 Eylül  2012’de gerçekleştirildi.

Kongre seçimleri sonucu Müslüm Görül ve listesi şube 
yönetimine seçildi. Yapılan genel kurul seçimleri sonu-
cu Gaziantep Şube yönetimi şu isimlerden oluştu: 
Şube Başkanı : Müslüm Görül
Şube Sekreteri : Ahmet Orhan
Şube Teşkilatlanma Sek. : Şeker Kuzucu
Şube Mali Sekreteri : Mehmet Emin Arslan
Şube Mevzuat Sekreteri : Mehmet Kolman
Şube Eğitim Sekreteri : İdris Gazi Uslu
Şube Arş ve Dışilş  Sek : Ahmet Tahiroğlu

Manisa Şubesi Ahmet Özdemir 
ile Yola Devam Ediyor

Diyanet-Sen Manisa Şubesi 3. Olağan Genel Kurul 
Seçimleri genel merkez yönetiminin katılımı ile gerçek-
leştirildi. 30 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirilen ge-
nel kurul seçimlerine Genel Başkan Mehmet Bayrak-
tutar, Genel Mali Sekreter Mehmet Ali Omurca, Genel 
Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Ali Bayır ve Ge-
nel Araştırma ve Dış İlişkiler Sekreteri Mehmet Yaman, 
İl Müftü Yardımcısı  Şakir Kırgız katıldı. 

Şube Başkanı : Ahmet Özdemir
Şube Sekreteri : Recep Dönmez
Şube Teşkilatlanma Sekreteri : Sebahattin Umutlu
Şube Mali Sekreteri : Ramazan Şahin
Şube Mevzuat Sekreteri : Murat Emgenar
Şube Eğitim Sekreteri : Ramazan Özdemir
Şube Arş ve Dışilş  Sek : Musa Hüseyin Şentürk
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Sakarya Şubesi 3.Olağan 
Kongresini Gerçekleştirdi

Tokat Şubesi 3. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi

Diyanet-Sen Sakarya Şubesi 3. Olağan Genel  Ku-
rul Seçimlerini  1 Temmuz 2012’de gerçekleştirdi. Ge-
nel Başkan Mehmet Bayraktutar, Genel Mali Sekreter 
Mehmet Ali Omurca ve Genel Mevzuat ve Toplu Söz-
leşme Sekreteri Ali Bayır’ın katıldığı genel kurula ayrı-
ca Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman 
Aydın, Memur-Sen İl Temsilcisi Ahmet Öksüzali, İstan-
bul 2 Nolu Şube Başkanı Musa Hakan, Kocaeli Şube 
Başkanı Selami Tarcan, Memur-Sen’e bağlı sendikala-
rın temsilcileri katıldı.
Divan Başkanlığı’nı Genel Mevzuat ve Toplu Sözleş-
me Sekreteri Ali Bayır’ın yaptığı seçimler sonucu mev-
cut Şube Başkanı Ali Güzeldal güven tazeleyerek yeni-
den şube başkanı seçildi.Sakarya Şubesi yönetimi şu 
isimlerden oluşuyor:

Şube Başkanı : Ali Güzeldal
Şube Sekreteri : Metin Şahin
Şube Teşkilatlanma Sekreteri : İsa Tandoğlu
Şube Mali Sekreteri : Nihat Meraklı
Şube Mevzuat Sekreteri : Yusuf Ziya Hünerli
Şube Eğitim Sekreteri : Mustafa Kırlı
Şube Arş ve Dışilş  Sek : Musa Karahasanoğlu

Sivas Şubesi  İlk Kongresini 
Gerçekleştirdi

Diyanet-Sen Sivas Şubesi ilk olağan genel kurul seçimle-
rini 13 Mayıs 2012’de Müftülük Konferans Salonu’nda ger-
çekleştirdi.
Kongre seçimlerine Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet 
Bayraktutar,  Genel Sekreter Hacibey Özkan, Genel Teşki-
latlanma Sekreteri Mehmet Ali Güldemir, Genel Araştırma ve 
Dış İlişkiler Sekreteri Mehmet Yaman, İl Müftüsü Yusuf Şahin 
ve müftü yardımcıları, Memur-Sen İl Temsilcisi ve Memur-
Sen’e bağlı sendikaların temsilcileri katıldı. 
Divan Başkanlığını Genel Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet 
Ali Güldemir’in yaptığı toplantıda Kurucu Şube Başkanı Re-
cai Yıldız açılış konuşmasını yaptı. 
İki listenin yarıştığı kongre seçimleri sonucu Murtaza Mutlu 
ve listesi şube yönetimine seçildi. Yapılan olağan genel kurul 
seçimleri sonucu Sivas Şube yönetimi şu isimlerden oluştu: 
Şube Başkanı : Murtaza Mutlu
Şube Sekreteri : Nurettin Gündoğdu
Şube Teşkilatlanma Sek. : Mahir Calal
Şube Mali Sekreteri : Mustafa Mutlu
Şube Mevzuat Sekreteri : Mustafa Tayyar
Şube Eğitim Sekreteri : Vahit Yiğiter
Şube Arş ve Dışilş  Sek : Kenan Yeniyurt

Diyanet-Sen Tokat Şubesi 3. 
Olağan Genel Kurul Seçimleri 3 
Haziran 2012’de gerçekleştirildi. 
Kongreye Genel Merkez Yöneti-
minden Genel Sekreter Hacibey 
Özkan, Genel Mevzuat ve Top-
lu Sözleşme Sekreteri Ali Bayır, 
Genel Mali Sekreter Mehmet Ali 
Omurca, Amasya Şube Başkanı 
Casim Keten, Sivas Şube Baş-
kanı Murtaza Mutlu, Sinop Şube 

Başkanı İbrahim Tekdemir, İstan-
bul 2 Nolu Şube Başkanı Musa 
Hakan, İl Müftü Yardımcısı Ah-
met Sarıbaş, Artova İlçe Müftüsü 
Ömer Ergül ve delegeler katıldı. 

Divan Başkanlığını Genel Mev-
zuat ve Toplu Sözleşme Sekrete-
ri Ali Bayır’ın yaptığı Tokat Şube-
si 3. Olağan Kongre seçimlerin-
de yönetim şu isimlerden oluştu:

Şube Başkanı : Durmuş Babacan
Şube Sekreteri : Muammer Yılmaz
Şube Teşkilatlanma Sek. : Mürşit Yılmaz
Şube Mali Sekreteri : Murat Kaya
Şube Mevzuat Sekreteri : Mustafa Özay
Şube Eğitim Sekreteri : Ali Koç
Şube Arş ve Dışilş  Sek : Selim Şekerci
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Hatay İl Divan Toplantısı Yapıldı

Samsun 2 Nolu Şube Genişletilmiş İl Divan Toplantısı Yapıldı

İstanbul 2 Nolu Şube İl Divan Toplantısı Yapıldı

Hatay Şubesi İl Divan Toplantısı Genel Mevzuat ve Toplu Söz-
leşme Sekreteri Ali Bayır’ın katılımı ile gerçekleştirildi. 

24 Eylül 2012’de Antakya Erikli Aile Çay Bahçesi’nde gerçek-
leştirilen il divan toplantısına Hatay Şube yönetimi ve ilçe yöne-
timleri katıldı. 

Toplantıda konuşan Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekre-
teri Ali Bayır, sendikal örgütlenmenin önemine dikkat çekerek 
“Sendikalar teşkilatlarıyla, üyeleri ile güçlüdür. Her zaman sizin 
desteğinizi arkamızda hissetmek bizler için çok önemli. Başa-
rının ve istikrarın değişmeyen adresi olan Diyanet-Sen bu yıl 
Haziran ayında yayınlanan sendika üyeleri tespit tutanaklarına 
göre 60.343 üye ile genel yetkide 9. kez yetkili sendika olmayı 
başardı. Bu sene de sendikamızı yetkiye taşıyan bütün teşkilatı-

mıza, ismini saymakla bitiremeyeceğimiz adanmış yüreklere sonsuz teşekkür ederim.” dedi.

Samsun 2 Nolu Şube Genişletilmiş İl Divan Toplantısı geniş ka-
tılımla gerçekleştirildi. Ladik Hamamayağı beldesinde açık ha-
vada gerçekleştiren il divan toplantısına Genel Sekreter Haci-
bey Özkan, Genel Mali Sekreter Mehmet Ali Omurca, Genel 
Eğitim Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Cebrail Yakışır, Sam-
sun Din Görevlileri Derneği Başkanı Dursun Şensoy,  Samsun 
2 Nolu Şube Başkanı Mahmut Uzun  ve 1 Nolu Şube Başkanı 
Nevzat Oy,  yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri, yedek 
üyeler ve eşleri katıldı.

30 Mayıs 2012’de gerçekleştirilen il divan toplantısında konu-
şan Genel Sekreter Hacibey Özkan Toplu sözleşme süreci ve 
sendikal faaliyetler konusunda  bilgi verdi, sendikalaşmanın ve 
örgütlü olmanın önemine vurgu yaptı. 

Diyanet-Sen İstanbul 2 Nolu Şube İl Divan 
Toplantısı 30 Mayıs 2012’de Üsküdar Bele-
diyesi Yeni Evlendirme Dairesi Restoranında 
gerçekleştirildi.

Toplantıya  İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Rah-
mi Yaran, Üsküdar Belediye Başkanı Musta-
fa Kara, Kartal Müftüsü Ümit Çimen, Üsküdar 
Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, Beykoz Müf-
tüsü Hüseyin Demirtaş, Kadıköy Müftü Vekili 
İlçe Vaizi Hüseyin Yağmur, Diyanet-Sen Genel 
Teşkilatlanma Sekreteri M. Ali Güldemir, Ge-
nel Araştırma ve Dış İlişkiler Sekreteri Mehmet 
Yaman, Diyanet - Sen İstanbul 1 Nolu Şube 
Başkanı Osman Aydın ,Diyanet - Sen İstanbul 3 Nolu 
Şube Başkanı Neslibey Özkan ile Şube Sekreteri Murat 
Bekçi, Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Gü-
ney bir gurup personeliyle, İstanbul Anadolu yakasında-

ki üyelerimiz katıldı. Toplantıda şube ve Genel merkez 
faaliyetleri ve Memur-Sen kazanımları arz edildi.

İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Musa Hakan da yaptı-
ğı konuşmada şube faaliyetleri konusunda katılımcıla-
ra bilgi verdi.
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Diyanet-Sen Zonguldak Çaycuma İlçe Temsilciliği genel mer-
kez yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile istişare toplantısı ger-
çekleştirdi. İstişare toplantısına, Genel Teşkilatlanma Sekrete-
ri Mehmet Ali Güldemir, Genel Mali Sekreter Mehmet Ali Omur-
ca, Genel Eğitim Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Cebrail Ya-
kışır, Genel Araştırma ve Dış İlişkiler Sekreteri Mehmet Yaman, 
Zonguldak il yönetimi ve Devrek ilçe yönetimi ve din görevlileri 
katıldı. Genel Sekreter Mehmet Ali Güldemir’in sendikal çalış-
malar ve kazanımlar konusunda bilgi verdiği istişare toplantısı 
oldukça verimli geçti.

Kars İl Temsilciliği İstişare Toplantısı Yapıldı

Çaycuma’da İstişare Toplantısı

Diyanet-Sen Kars İl Temsilciliği ve Kağızman İlçe tem-
silciliği yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile istişare top-
lantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Genel Merkez Yöneti-
minden Genel Sekreter Hacibey Özkan da katıldı. Top-
lantıda konuşan Özkan toplu sözleşme sürecini değer-
lendirerek hükümetin% 3,5+%3 zam teklifinin makul 
bir teklif olmadığını hukuki çerçeve içerisinde sürecin 
Kamu Hakem Kurulu ile devam edeceğini söyledi. Pik-
nik ortamında gerçekleştirilen toplantıda yapılan  çalış-
malar ve din görevlilerinin sorunları dile getirildi.  Önü-
müzdeki dönem yapılabilecek çalışmalar konusunda da 
görüş alışverişinde bulunuldu.

Çorum Şube İstişare Toplantısı Yapıldı
Diyanet-Sen Çorum Şubesi Genel Merkez Yönetimi, 
şube yönetimi ve ilçe yönetimlerinin katılımı ile 26 Mayıs 
2012’de istişare toplantısı gerçekleştirdi. İstişare toplan-

tısına Genel Merkez Yönetiminden Genel Sekreter Ha-
cibey Özkan, Genel Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Ali 
Güldemir, Genel Mali Sekreter Mehmet Ali Omurca ve 
Genel Araştırma ve Dışilişkiler Sekreteri Mehmet Ya-
man katıldı. Şube Başkanı Ömer Yankun, şube olarak 
yaptıkları çalışmalar konusunda bilgi verdi. Ardından 
Genel Sekreter Hacibey Özkan, genel merkez çalışma-
ları, toplu sözleşme süreci konusunda katılımcıları bilgi-
lendirdi. Diğer yönetim kurulu üyelerinin kendi sekreter-
yaları ile ilgili yaptıkları konuşmaların ardından ilçe tem-
silcilerinin soruları cevaplandırıldı. 

Afyon Teşkilat Çalışması Verimli Geçti
Diyanet-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Af-
yonkarahisar ve ilçelerinde teşkilat çalışmasında bulundu-
lar. Genel Yönetim Kurulu Üyelerinden Genel Mali Sekre-
ter Mehmet Ali Omurca, Genel Mevzuat ve Toplu Sözleş-
me Sekreteri Ali Bayır, Genel Araştırma ve Dış İlişkiler Sek-
reteri Mehmet Yaman ve Afyon Şube Başkanı Süleyman 
Çiçek ile birlikte Afyon Valisi İrfan Balkanlıoğlu’nu ziyaret 
ederek Afyon’da meydana gelen mühimmat patlamasın-
dan dolayı geçmiş olsun dileklerini ilettiler.  Diyanet-Sen 
heyeti ayrıca Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanet-
tin Çoban ve İhsaniye, İscehisar, Sultandağı, Bolvadin, Di-
nar, Sandıklı, Emirdağ, Bayat ilçe müftülüklerini ziyaret et-
tiler. 

İSTİŞA
R

E TO
PLA

N
TILA

R
I



DİYANET-SEN

www.diyanet-sen.org.tr

27

EKİM 2012

Ç
EK

LE
R

Vefat Eden Elbistanlı Üyemizin Ailesine 15 Bin TL’lik Çek

Vefat Eden Kahta İlçesi Üyelerimizden Hasan Eryiğit’in Ailesine Yardım Çeki

Bitlis’te Vefat Eden Üyemize 15 Bin TL Ferdi Kaza Sigortası Çeki

Trafik Kazasında Vefat Eden Hocamızın Eşine 25 Bin TL’lik Çek 

Cami Merdiveninden Düşerek Yaralanan Üyemize 4 Bin 500 TL’lik Çek

Şavşat Çayına Düşen Hocamızın Ailesine Ferdi Kaza Sigortası Çeki

Kahramanmaraş Elbistan İlçemiz’den üyemiz İmam Hatip Mehmet Solak 4 Mayıs 2012’de Kırşehir’de geçirdiği 
trafik kazası sonucu vefat etti. 

Üyemizin yasal varisi olan eşi ve çocuklarına Diyanet-Sen Kahraman Maraş Şubesi yönetimince SBN sigorta ile 
yapılan ferdi kaza sigortası kapsamında 15 Bin TL’lik çek verildi.  Hocamıza Allah’tan rahmet kederli ailesine ve ca-
miamıza başsağlığı dileriz.

Diyanet-Sen Adıyaman Kahta İlçesi üyelerimizden İmam Hatip Hasan Eryiğit  15 Mart 2012’de geçirdiği elim tra-
fik kazası sonucu vefat etti. Hocamızın eşi ve çocuklarına Diyanet-Sen’in üyelerine yaptırdığı ferdi kaza sigortası 
kapsamında 15 Bin TL’lik ferdi kaza sigortası çeki verildi. Hocamıza Allah’tan rahmet kederli ailesine  ve camiamı-
za başsağlığı dileriz.

Geçirdiği elim trafik kazasında vefat eden Diyanet-Sen Bitlis Hizan ilçe-
si üyelerimizden İmam Hatip Abdülmelik Fırat’ın eşinin kardeşine 15 Bin 
TL’lik ferdi kaza sigortası çeki Genel Eğitim Sekreteri Cebrail Yakışır ta-
rafından verildi. 

Çek töreninde Şube Başkanı İsmet Alca, Yönetim Kurulu Üyeleri ve İlçe 
Temsilcileri hazır bulundu. Hocamıza Allah’tan rahmet kederli ailesine  ve 
camiamıza başsağlığı dileriz.

Geçirdiği elim trafik kazası sonucu vefat eden Tokat Şubesi üyelerimizden Kur’an Kursu Öğreticisi Ömer Öztekin 
Hocamızın eşi ve çocuklarına SBN sigorta ile yaptığımız anlaşma gereği 15  
Bin TL ferdi kaza 10 TL’de Şeker Bank Kredi kartı kullanımı dolayısıyla top-
lan 25 Bin TL’lik  çek verildi. 

17 Şubat 2012’de geçirdiği trafik kazasında vefat eden Ömer Öztekin Hoca-
mızın yasal varisi olan eşi ve çocuklarına Tokat Şube Başkanı Durmuş Ba-
bacan ve yönetim kurulu tarafından 25 Bin TL ferdi kaza sigortası çeki ve-
rildi. 

Şube Başkanı Babacan çek teslim töreninde vefat eden hocamıza rahmet 
dileyerek eşine v çocuklarına başsağlığı diledi.

Aydın’ın Çine ilçesinden üyemiz Müezzin Kayyım Ahmet Seven 18 Haziran 2011’de görev yaptığı caminin merdi-
venlerinden düşerek yaralandı. Yapılan tedavinin ardından hocamıza 5 Nisan 2012’de verilen sakatlık raporuna bi-
naen 4 Bin 500 TL ferdi kaza sigortası çeki verildi. Hocamıza geçmiş olsun der, Yüce Allah’tan acil şifalar dileriz. 

Artvin’in Şavşat ilçesinde görev yaparken Umre dönüşü Şavşat Çayı’na düşerek hayatını kaybeden üyelerimizden 
İmam Hatip Turan Köroğlu’nun eşi ve çocuklarına 15 Bin TL ferdi kaza sigortası çeki verildi.  Hocamıza Allah’tan 
rahmet kederli ailesine  ve camiamıza başsağlığı dileriz.
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Adana’da  Vefat Eden Hocamızın Eşine 25 Bin TL’lik Çek Verildi

Kaza Geçiren Üyemize 2 Bin TL’lik Çek

İmam Uzun Faili Meçhule Kurban Gitmesin

Diyanet Sen’den Eniş Ailesine Yardım Eli 

Adana’nın Karataş İlçesi Tabaklar Köyü, Aydınlar Mahallesi Cami-
inde İmam Hatip olarak görev yaparken geçirdiği trafik kazası so-
nucu vefat eden üyemiz Nuh Koçyiğit’in eşi ve çocuklarına 25 Bin 
TL’lik ferdi kaza sigortası çeki verildi. 

15 Nisan 2012’de geçirdiği trafik kazasında vefat eden hocamızın 
ailesini Diyanet-Sen yalnız bırakmadı. Grup Marmara SBN sigorta 
ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde vefat eden üyemizin Eşi Hav-
va Koçyiğit ve üç çocuğuna Memur-Sen Bonus kart üyesi de olma-
larından dolayı 25 Bin TL’lik yardım çeki verildi. 

Çek takdiminde Genel Merkez Yönetiminden Genel Mevzuat ve 
Toplu Sözleşme Sekreteri Ali Bayır, Ardana Şube Başkanı Mustafa Ünaldı ve yönetim kurulu üyeleri, Karataş İlçe 
Temsilcisi ve yönetim kurulu üyeleri ile ilçedeki diğer Diyanet-Sen üyeleri hazır bulundu.

Diyanet-Sen Ordu 2 nolu Şube üyelerinden Fatsa ilçesi Bolaman Beldesi Merkez 
Cami İmam-Hatibi Yüksel Sözeri’ ye SBN Grup Marmara ile yaptığımız ferdi kaza si-
gortası kapsamında 2.000 TL yardım çeki verildi.

23 Eylül 2011 tarihinde kaza geçiren ve doktor tarafından % 8 iş görmez raporu veri-
len üyemize 2.000 TL lik çek Diyanet-Sen Ordu 2 nolu Şube başkanı Recai Özkan ve 
Şekerbank Fatsa Temsilcisi Bora Tepe tarafından 2 Mayıs 2012’de üyemiz İmam-Hatip  
Yüksel Sözeri’ ye takdim edildi.

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesine bağlı Yaygınyurt köyünde İmam Hatip olarak görev yaparken kimliği belirsiz kişiler-
ce başından vurularak öldürülen İmam Hatip Mehmet Uzun’un cenazesi, mem-
leketi Konya’nın Çumra ilçesinde ailesi, yakınları ve vatandaşların katıldığı ce-
naze töreninin ardından toprağa verildi. 

3 çocuk babası Şehit İmam Hatip Mehmet Uzun’un cenazesine, AK Parti Kon-
ya İl Başkanı Ahmet Sorgun, MHP Konya İl Başkanı Hasan Kaya, Konya İl Müf-
tü Yardımcıları Dr. Hamza Küçük, Hüseyin Çalışkan, Çumra Kaymakamı Ali 
Akça, İlçe Emniyet Müdürü, Çumra İlçe Müftüsü Bekir Yücel, Diyanet-Sen Ge-
nel Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Ali Güldemir, Genel Araştırma ve Dış İlişki-
ler Sekreteri Mehmet Yaman, Konya Şube Başkanı Ali Koç yönetim kurulu üye-
leri, Diyanet-Sen üyeleri ve merhumun ailesi ve vatandaşlar katıldı. Kılınan ce-
naze namazının ardından merhumun cenazesi belde mezarlığına defnedildi.

Kars İl Müftülüğü’nde veri hizmetleri memuru olarak görev yaptığı sıra-
da 14 Temmuz günü geçirdiği trafik kazası sonucu 18 Temmuz’da ya-
şamını yitiren Diyanet Sen İl Yönetim Kurulu Üyesi Alim Eniş’in ailesine 
Diyanet-Sen tarafından 15 bin TL ferdi kaza sigortası yardımı yapıldı.

 Diyanet-Sen’in Şekerbank Grup Marmara  SBN sigortası ile yaptığı fer-
di kaza sigortası gereği  15 bin TL,  Eniş ailesine teslim edildi.

Diyanet Sen Kars İl Başkanlığı’nda Alim Eniş için Kur’an-ı Kerim okun-
du. Okunan duaların ardından Diyanet-Sen Kars İl Başkanı Ebubekir 
Keleş ve ilgili bankanın müdürü tarafından çocukları ve eşi adına dü-
zenlenen 15 bin TL’lik çekler Alim Eniş’in eşi Ayten Eniş’e teslim edildi. 
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Bosna-Hersek Diyanet İşleri Başkanlığı’nca davet edilen Diyanet-Sen Bursa 
Şubesi Yunanistan, Makedonya ve Bosna Hersek’e  Osmangazi İlçe Müftü-
sü, Şube Yönetim kurulu ve üyelerden oluşan ekiple bir ziyaret gerçekleştirdi.

Diyanet-Sen Bursa Şube Başkanı Yüksel Gümüş, Gümülcine Müftüsüne , Üs-
küp Görevlisine ayrıca Bosna Hersek Diyanet ve Evkaf Başkan Yardımcısına 
ziyaretlerin anısına Bursa camileri Albümü ile plaket takdim etti. Türkiye’den 
giden ekip Bosna’da yapılan kapalı salon futbol turnuvasına katıldı.  Bosna 
Diyanet ve Evkaf Başkanlığınca düzenlene Miraç gecesi programı ortaklaşa 
yapıldı. Aliya İzzet Begoviç’in mezarı ve bazı tarihi yerler ziyaret edildi. 

Din görevlileri Bitlis Mutki Diyanet-Sen İlçe Temsilciliği’nin düzenlediği iftar 
yemeğinde bir araya geldi. Diyanet-Sen Mutki İlçe Temsilcisi Nur Muham-
med Geylani ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu iftar yemeğine 
İlçe Müftüsü İdris Kaya ve Mutki merkez Diyanet-Sen üyeleri katıldı. 

İftar programında konuşan Diyanet-Sen Mutki İlçe Başkanı Nur Muhammed 
Geylani Diyanet-Sen’in din görevlileri arasında birlik ve beraberliği sağlamak 
ilişkileri kuvvetlendirmek için zaman zaman bu tür etkinlikler düzenlediğini 
belirterek katılan herkese teşekkür etti.

Bayburtlu Din Görevlileri Çanakkale Şehitliğini Ziyaret Etti

Denizli Şubesi 7. Geleneksel Pikniğini Gerçekleştirdi

Bursa Şubesi Bosna-Hersek’i Ziyaret Etti

Bitlis Mutki’de İftar Yemeği

Diyanet-Sen Bayburt İl Temsilciliği tarafından Çanakkale Şehitliği ve 
İstanbul gezisi düzenlendi. 9-10-11 Haziran 2012 tarihlerinde gerçek-
leştirilen geziye din görevlilerinin yanı sıra Bayburt İl Müftüsü Kema-
lettin Aksoy da katıldı. 

Din görevlileri arasında birlik beraberliği sağlama ve motivasyonu ar-
tırma amacıyla Ramazan ve yaz kursları öncesi düzenlenen gezi prog-
ramı din görevlileri tarafından memnuniyetle karşılandı. 

İl Müftüsü Aksoy’da ecdadımızı daha iyi tanımaya ve Çanakkale ruhu-
nu daha derinden anlamaya yönelik böylesine anlamlı bir gezi düzen-
lemesinden dolayı Diyanet-Sen İl yönetimine teşekkür etti. 

Diyanet-Sen Denizli Şubesi  tarafından düzenlenen geleneksel piknik 
şöleninin 7.si 2 Haziran 2012’de Denizli İli Başkarcı Kasabası Ornaz Va-
disi Dutlar Mevkii’nde büyük bir katılımla gerçekleştirildi.
Denizli Şube Pikniğine İl Müftüsü  Alaaddin Gürpınar, İl Müftü Yardımcıları 
Kazım Tekkoyun, M. Kemal Ekicim, İbrahim Ayhan, Memur - Sen Deniz-
li İl Temsilcisi ve Sağlık - Sen Denizli Şubesi Başkanı Kemal Çırak, Sağ-
lık - Sen Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Toç - Bir - Sen 34 Nolu   
Denizli - Uşak Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Bem - Bir - Sen Denizli İl 
Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyeleri, merkeze bağlı tüm müftülük persone-
li ve ilçe yönetimleri  ve aileleri katıldı. 
Pikniğe ayrıca İzmir’den “Aşk-ı Derun İlahi Gurubu” da katılarak, canlı or-

kestra ile ilahiler, ezgiler, şiirler, Türk Sanat Musikisi, Türk Tasavvuf Musikisi  eserleri sundular. 
Büyüklerin yanında özellikle çocuklar için düzenlenen yarışmalar ve etkinlikler çocukların bol bol eğlenmesine ve-
sile oldu. Yarışmalar sonunda çocuklara çeşitli hediyeler de verildi. 
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Diyanet-Sen Diyarbakır Şubesi kurulduğu 2001 yılından beri bir eği-
tim merkezi gibi çalışıyor. Bugüne kadar onlarca öğrenciye çeşitli 
kurslar açan Diyanet-Sen Diyarbakır Şubesi halen 5 kursla eğitim fa-
aliyetlerine devam ediyor.

Şube bünyesinde halen Diyanet İşleri Başkanlığı yeterlik sınavına 
yönelik olmak üzere bayanlar için 2 Kuranı kerim güzel okuma kursu, 
erkekler için bir Kuranı Kerim  Kursu, Sur Halk Eğitim Merkezi ile be-
raber Dini Musiki Kursu ve Arapça Kursu devam ediyor.

DİB Merkez Çalışanlarına Yönelik Gezi

Elazığ’da Fetih Şöleni

Eskişehir’den Şehitler Diyarına Ziyaret 

Diyarbakır Şubesi Eğitim Yuvasına Dönüştü

Diyanet-Sen Diyanet İşleri Başkanlığı Temsilciliği, Diyanet İşleri 
Başkanlığı merkez çalışanlarına yönelik gezi düzenledi. 

Hanımlara ve erkeklere yönelik düzenlenen iki ayrı gezide DİB 
merkez çalışanları stresten uzak, birlik ve beraberlik duygularının 
yaşandığı güzel bir hafta sonu yaşadılar. 

18-21 Mayıs 2012 tarihilerinde düzenlenen DİB merkez  erkek ça-
lışanlara yönelik  gezide Erzincan, Günüşhane Karaca Mağarası, 
Rize, Trabzon Uzungöl, Giresun, Ordu, Samsun illeri ziyaret edil-
di. 135 DİB merkez personelinin katıldığı gezilerde gidilen il ve 
ilçe müftüleri ile müftülük personeli ile Diyanet-Sen Şube Başkan-

ları ve ilçe temsilcileri geziye katılanları karşılayarak gezilecek yerler konusunda ve tanıtım konusunda ev sahipli-
ği yaptılar. 

8 Temmuz 2012’de hanımlara yönelik düzenlenen gezide ise Karabük, Safranbolu, Amasra, Bartın ve Devrek zi-
yaret edildi. Yine müftü ve müftülük personeli ile Diyanet-Sen temsilcileri tarafından karşılanan hanımlar gösterilen 
misafirperverlik ve ilgiden dolayı çok memnun kaldıklarını ifade ettiler. 

Diyanet-Sen Elazığ Şubesi Kadın Kolları tarafından düzenlenen 
İstanbul’un Fethi konulu şiir ve söyleşi programı 30 Mayıs 2012’de  
Edibe Can Müftülük Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Çok sa-
yıda davetlinin katıldığı program Kur’an-ı Kerim okunuşu ile başla-
dı. Fetih ile ilgili sinevizyon gösterisinin ardından Diyanet-Sen Elazığ 
Şubesi Kadın Kolları Başkanı Meltem Ataş bir açılış konuşması yap-
tı. Daha sonra Serdar Tuncer tarafından İstanbul’un fethi konulu şiir 
ve söyleşi programı gerçekleştirildi. Serdar Tuncer programa katılan-
lara keyfili anlar yaşattı. Program Serdar Tuncer’e Diyanet-Sen Şube 
Başkanı Murat Ergen’in plaket takdimi ile sona erdi. 

Diyanet-Sen Eskişehir Şubesi tarafından organize edilen Çanakkale 
gezisi geniş katılımla gerçekleştirildi. 

23 ve 27 Mayıs 2012 tarihlerinde iki ayrı gün düzenlenen ve toplam 323 
kişinin katıldığı Çanakkale gezi programında Çanakkale şehitliği ziyaret 
edilerek bu topraklar için şehit düşmüş ecdadımız ve Çanakkale ruhu 
bir kez daha rahmet ve minnetle yad edildi. 

Çanakkale şehitlik ziyaretine  ilçe müftüleri, müftülük personeli, İmam-
Hatipler, Müezzin-Kayyımlar ve Kur’an Kursu Öğreticileri eşleriyle ka-
tıldılar.

İL H
A

B
ER

LER
İ



DİYANET-SEN

www.diyanet-sen.org.tr

31

EKİM 2012

Diyanet-Sen Kars Temsilciliği’nin İlim Yayma Cemiyeti, Eğitim-Bir-Sen, 
Anadolu Gençlik Derneği Kars Şubeleri ile birlikte düzenlediği Necip Fazıl 
Kısakürek’i Rahmetle anıyoruz programına ilgi büyük oldu.

Programda konuşan Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. 
Dr. Mehmet Göktaş Necip Fazıl Kısakürek ve Edebi Kişiliği konusunda 
katılımcılara bilgi verdi. Diyanet-Sen Kars Temsilcisi Ebubekir Keleş, Kaf-
kas Üniversitesi Rektör Yrd. Hidayet Metin Erdoğan’a, Milli Eğitim Müdü-
rü Yıldırım Alkış’a, ve katılımcılara teşekkür ederek, bu tür yarışmalar ve 
programlar düzenlemekten muradın, büyük mütefekkirlerimizle gençleri-
mizi tanıştırmak, buluşturmak, bu anlamda gündem oluşturmak olduğu-
nu, Muhteşem bir geleceğin ancak büyük mütefekkirlerin fikirlerini, şiirleri-
ni kavrayarak olacağını ifade etti.

Programda ayrıca Necip Fazıl Kısakürek konulu yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Hakkari’de Geniş Katılımlı İftar Yemeği

Kuran’ı Kerim Meal Bilgi Yarışması Ödül Töreni Yapıldı

Kars’da Necip Fazıl Kısakürek Rahmetle Anıldı

Diyanet-Sen Hakkari İl Temsilciliği’nin düzenlediği iftar yemeği 
geniş katılımla gerçekleştirildi. 6 Ağustos 2012’de gerçekleştirilen 
iftar programına İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, İl Merkezi ve 
köylerdeki din görevlileri, bazı kurum çalışanları, Kur’an kursu öğ-
reticileri ve bazı STK temsilcileri katıldı. 

İftar yemeği sonunda İl Müftüsü  Mehmet Faysal Geylani prog-
ramdan dolayı Diyanet-Sen il temsilciliğine teşekkür etti. Geyla-
ni Ramazan ayının bütün dünyaya barış getirmesi temennisinde 
bulundu.  İftar yemeği Hakkâri Diyanet-Sen İl Temsilcisi Şemset-
tin Uçar’ın misafirlere yemeğe katıldıkları için yaptığı teşekkür ko-
nuşması ile sona erdi.

Kayseri Diyanet-Sen Şubesi ile Gönüllü Kültür Teşekküllerinin ortaklaşa düzenledikleri Geleneksel Kur’an-ı Ke-
rim Meal Bilgi Yarışması’nın ödül töreni Kayseri Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi. Yarışma-
da dereceye girenlere ödülleri verildi. 
 Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen ödül törenine Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan, Diya-
net - Sen Kayseri Şube Başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu, İl Müftü Yardımcısı Mahmut  Taşyapan, Memur-Sen İl Temsilci-
si Aydın Kalkan, Bem- Bir-Sen İl Başkanı Mehmet Karakaş, Mazlum-Der İl Başkanı Ahmet Taş, Sponsor firmaların 
ve Gönüllü Kültür Kuruluşlarının temsilcileri, davetliler ve yarışmacılar katıldı. 

Ödül kazananlar şöyle:  
 Dini eğitim alanlar  
 1- Garip Aydın (Umre)
 2- Ruziye Eker (Dizüstü Bilgisayar)
 3- Asiye Çift  (Dizüstü Bilgisayar)
Dini eğitim almamış olanlar 
1-Murat Poyraz (Umre)
2- Dönüş Yıldız (Dizüstü Bilgisayar)
3- İsmail  Erdinç (Dizüstü Bilgisayar) 
7-8-9-10-11-12-13. Çeyrek Altın
14-50. Kitap
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Diyanet-Sen Muş İl Temsilciliği tarafından düzenlenen “Vahyin Hayatı İn-
şası” konulu konferans büyük ilgi gördü. Konuşmacı olarak Türkiye’nin ta-
nınmış Araştırmacı ve yazarlarından Mustafa İslamoğlu’nun katıldığı kon-
ferans Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salo-
nunda gerçekleştirildi. Konferansa Ak Parti Muş Milletvekilleri Faruk Işık ve 
Muzaffer Çakar, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç, İl 
Temsilcisi Feyat Asya ve çok sayıda davetli katıldı. 

Kocaelili Din Görevlileri Piknikte Buluştu

Ordu’da Bahar Pikniği Şöleni

Depremin Stresini Piknikte Attılar

Arsin’de 49 Hafıza İcazet Töreni 

Muş’ta “Vahyin Hayatı inşası” Konferansı

Diyanet-Sen Kocaeli Şubesi’nin düzenlemiş olduğu geleneksel kay-
naşma pikniği  Sapanca Seka Kampında gerçekleştirildi. 

23 Haziran 2012’de düzenlenen pikniğe Diyanet-Sen Genel Başkanı 
Mehmet Bayraktutar, Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, İl Müf-
tü Yardımcıları Bayram Erdoğan, Şaban Apaydın, İzmit Müftüsü Ab-
dülkadir Keşvelioğlu, Kandıra Müftüsü, Şube yönetimi, ilçe yönetimleri, 
Diyanet-Sen üyeleri ve aileleri katıldı. Etli Pilav, ayran ve tatlının dağı-
tıldığı piknikte din görevlileri stresten uzak güzel birgün geçirmiş oldu. 

Diyanet-Sen Ordu 2 Nolu Şube üyeler ve ailelerine yönelik geniş katılımlı bir piknik or-
ganize etti. Fatsa Taşlıca Mahallesi’nde bulunan belediye piknik alanında  gerçekleşti-
rilen piknikte konuşan Ordu 2 Nolu Şube Başkanı Recai Özkan, Diyanet-Sen’in yalnız-
ca ücret sendikacılığı yapmadığını eğitim sosyal ve kültürel konularda üyelerine ve ai-
lelerine hizmet sunduğunu ifade etti. Toplu sözleşme sürecini de değerlendiren Özkan, 
kamu işveren kurulunun teklif ettiği 3+3 zam teklifi ülkemizin bugünkü şartlarında ka-
bul edilemez bir tekliflir. Bizler Memur-Sen olarak ülke gerçekleri ile uymayan uçuk ra-
kamlar önermedik. Ancak 3+3 gülünecek bir zam teklifidir. Hükümetimizden daha ma-
kul teklifler bekliyoruz” dedi.  

Diyanet-Sen Van  Erciş İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen piknikte, din gö-
revlileri bir araya geldi. 
İlçe merkezinden 10 kilometre uzaklıkta bulunan Deliçay Balık Bendi’nde dü-
zenlenen pikniğe, İlçe Müftüsü Abdul Hamit Öveç, Diyanet-Sen Van Şube Baş-
kanı Nurullah Arvas, İlçe Temsilcisi Selahattin Çalışır ve yönetim kurulu üyele-
ri,  bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Diyanet-Sen üyeleri ve ilçede görev 
yapan din görevlileri ile Kuran kursların yöneticileri katıldı.
Van’da 23 Ekim ve 9 Kasım tarihlerinde yaşanan depremlerde hayatını kaybe-
denler için Kuran’ı Kerim’in okunduğu ve duaların yapıldığı piknikte İlçe Müftü-
sü Abdul Hamit Öveç, pikniği düzenleyenlere teşekkür etti.

Düzenlenen piknikte bir araya gelen din görevlileri ile Kuran kursları öğreticileri günlük yaşamın stersinden uzak-
laşarak farklı bir gün geçirdiler.
Daha sonra bayanlar için düzenlenen pikniğe de hanım üyeler katıldı. 

Diyanet-Sen Genel Sekreteri Hacibey Özkan, Trabzon Arsin Yeşilyalı Yatılı 
Kur’an Kursun’da okuyan 49 Hafız’ın icazet törenine katıldı. 
49 Kur’an Talebesi’nin  hafızlık icazetini aldığı törende Erkek öğrencilerin yöne-
ticisi Ahmet Özdemir ve Kız Öğrencilerin Yöneticisi Kemal Aysan için Diyanet-
Sen Genel Merkezi tarafından hazırlatılan plaketler,  Genel Sekreter Hacibey 
Özkan,  Trabzon İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Emin Aşık Kutlu ve Arsin 
Kaymakamı Salih Altun tarafından takdim edildi. Törene ayrıca Diyanet-Sen 
Trabzon Şube Başkan Vekili Temel Turan ve yönetim kurulu üyeleri   ve Arsin 
İlçe Yönetimi katıldı. 
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