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İnsani Değerler ve
Erdemli Sendikacılık

Milletimizin değerleriyle ,  zekasıyla alay edenler unutmasın ki 
, bu millet kendisi için çalışanı da, karanlık güçlerin işbirlikçileri-
ni de asla unutmadı, unutamaz. Medeniyetimizi yok sayıp, de-

ğerlerimizi yok etmeye uğraşanları da, değerlerimiz üzerinden 
“Yeniden Büyük Türkiye” için milletle birlikte yola çıkanları da 

unutmadı, unutamaz.

MEHMET BAYRAKTUTAR
Genel Başkan

Mensubu olmaktan onur duyduğumuz 

kadim medeniyet, insan tasavvurunu, 

insani değerler ve erdemlilik üzerine 

bina etmiştir. İnsana eşrefi mahlûkat 

olma hazzını yaşatan bu değerlere bu 

gün her zamankinden daha çok ihtiya-

cımız var.

Uluslararası güçlerin, bir takım karan-

lık yapıların, güçlü ve büyük Türkiye’yi  

istemediği hepimizin malumudur.  Her 

fırsatta ülkemize ve değerlerimize 

saldıran, bizi birbirimize düşürmeye, 

ayrıştırmaya çalışan bu yapılara karşı 

medeniyet değerlerimizi kuşanarak 

Yeniden Büyük Türkiye idealimizi ha-

yata geçirme vaktidir.

Biz ayağa kalkarsak Ümmet ayağa kal-

kar. Biz kardeşliğimize sahip çıkarsak, 

İslam Coğrafyası işgalcilerden arınır. 

Ülkemizin zaman kaybetme gibi bir 

lüksü yoktur. Başarısız olan kesimler 

ülkeyi germeye çalışa bilir, sivri dilli 

siyasiler halkın olmazsa olmazlarına 

dokunup insanımızı sokağa çekmeye 

çalışabilir. Karanlık lobiler tarafından 

mütedeyyin insanlarımızın dini, ahlaki 

konuları kaos ortamına malzeme yapı-

labilir.

Yarının Türkiye’sini inşa etmek için Hak 

aşıkları kolları sıvarken, şer aşıkları çı-

karlarını tekrar yeşertmek isteyebilir. 

Eski Türkiye sevdalıları demokrasi yarı-

şında sandığa hürmeti sözde gösterip, 

özde kutuplaşma isteyebilir. Terör ile 

geleceğimizi hedef alanlar, Emperya-

lizm ve Siyonizm severler kendi çıkar-

ları için kendi insanını öldürüp bu suçu 

başkalarına da mal edebilir. Bize düşen 

görev dik durmak, birliğimize sahip 

çıkmak ve sağduyulu olmaktır.

Milletimizin değerleriyle , zekasıyla 

alay edenler unutmasın ki , bu millet 

kendisi için çalışanı da karanlık güç-

lerin işbirlikçilerini de asla unutmadı, 

unutamaz. Medeniyetimizi yok sayıp, 

değerlerimizi yok etmeye uğraşanları 

da değerlerimiz üzerinden “Yeniden 

Büyük Türkiye” için milletle birlikte 

yola çıkanları da unutmadı, unutamaz.

Bu ülkede; milleti vesayete mahkûm 

edenlerin tersine, milletle birlikte siya-

sete yön veriliyor artık. Devleti derin-

lere çekenlerin tersine, d evlet milletin 

emrine veriliyor artık. Terörü besleyen 

sömürü baronlarını, her biri farklı ör-

gütlenen terör taşeronlarını hiç akıldan 

çıkarmayacağız. Kardeşlik için, milli 

birlik için, bin yıllık desendeki bera-

berlik için, Çanakkale Ruhu için, proje 

üretenleri ve baldıran zehr-i içenleri 

unutmayacağız. Çünkü bu millet ve-

fakardır, cefakardır, kendisine yapılan 

iyiliği unutmadığı gibi had bilmezlere 

haddini bilmeyi de öğretme feraset ve 

cesaretine de sahiptir. 

Türkiye yalnızca bizim ülkemiz değil 

aynı zamanda bu coğrafyanın, tüm 

mazlumların ve  ümmetin umududur. 

Bu umudu illa hedef almak isteyecek-

ler. Onların mazlumlar gibi bir derdi 

yok, onların tek derdi; statükolarını sür-

dürmek. Bizim tek derdimiz ise maz-

lumların acısına ortak olmak, yaralarını 

sarmak, sorunlarına kalıcı çözüm üret-

mek. İşte bunun için şer ittifakları bizi 

hedef alıyor. Biz oyunun farkındayız. 

Ve bu oyunu bozacak güçteyiz.

Biz tarih yazarız. Biz çözüm üretiriz. 

İdeolojik değil Hak, emek ve alınteri 

sendikacılığı yaparız. Biz kamu görev-

lilerinin çıkarına olmayan hiç bir zemin-

de bulunmayız. Bizim yanımızda millet 

var. Gücümüzü onlardan alırız. Aldığı-

mız güç ile de Toplu sözleşme masa-

sından 213 kazanıma imza atarak kalk-

tık. Çok şükür. Şimdi yeni kazanımlara 

imza atma vakti.

“Bizim sendikacılığımız, sadece sen-

dikal kazanımlarla, kamu görevlilerine 

kazandırmakla yetinen bencilliği red-

deder. Milletimiz de kazanmalı, ülke-

miz de kazanmalı, devletimiz küresel 

rekabetin, diplomasinin, ulusalüstü 

siyasetin kazanan tarafında yer almalı-

dır. Kazandıklarımızı kaybetmemek için 

istikrar her açıdan ilk şart. Siyasette 

istikrar, ekonomide ve diplomasi de is-

tikrar, medeniyet duruşunda, özgürlük 

anlayışında, çözüm arayışında istikrar 

şart. İstikrarını yeniden yakalayan Tür-

kiye’nin ise yeni ve sivil bir anayasa 

yapması şart. 

Ayrıştırmayan, birleştiren ve özgür-

lükleri koruma altına alan, darbecileri 

etkisizleştiren, vesayeti tümüyle yıkan 

bir anayasa istiyoruz. Olmazsa olmazı-

mız Yeni bir Anayasa yazılmasıdır. Yeni 

Anayasa bu ülkenin önündeki barikat-

tır. Barikatları kaldırmak için tüm siyasi-

lerin görev almasını bekliyoruz.

Bu bilinçle geçmişi unutmadan ge-

leceğe emin adımlarla ilerlemek için 

erdemli sendikacılığın, kurumsallaşma-

nın ve akademik sendikacılığın gerek-

lerini yerine getirmeye devam edece-

ğiz.

Editörden
Yaşanabilir Bir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya misyon ve 

vizyonuyla yoluna devam eden Diyanet-Sen bu dönem de çalışmalarına hız 

kesmeden devam ediyor. 

3. dönem toplu sözleşmenin 213 kazanımla sonuçlandığı, hizmet kolumuzda 

ise dini bayramların yanında milli ve ulusal bayramlarda da mesai alınması, 

bir çok branşta tazminat oranlarının artırılması vs çok güzel kazanımlara imza 

attık. Yılda iki defa gerçekleştirilen ve sizlerden gelen teklifler doğrultusunda 

oluşturulan taleplerin yer aldığı kurum idari kurulu toplantılarının karara bağ-

landığı, ekonomik, sosyal ve hukuksal anlamda güzel gelişmelerin yaşandığı 

sendikal açıdan oldukça başarılı bir dönem geçirdik. 

İçeride ve dışarda tarihi bir dönemeçten geçtiğimiz şu günlerde kadim me-

deniyetimizin lokomotif gücü Diyanet-Sen inancımızın ve tarihimizin bize 

yüklediği sorumluluğun bir gereği olarak, temel meseleleri birlikte istişare 

etmek amacıyla 1-2 Aralık 2015 tarihlerinde Ankara’da geniş katılımlı bir baş-

kanlar kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Bu istişare ve değerlendirmelerde  

sendikamızın söylemlerini, stratejilerini, projelerini, çözüm önerilerini ortaya 

koyarken dünyadaki gelişmelerden ve coğrafyamızda oynanan oyunlardan 

ve ülkemizin bütün bu gelişmeler karşısındaki tutum ve duruşu değerlen-

dirilerek teşkilat olarak üzerimize yüklenen sorumluluklarımızı bir kez daha 

hatırladık. Kadim medeniyetimizin bizlere yüklediği bu sorumluluk bilinci ile 

önümüzdeki dönem yol haritamızı belirledik. 

Diyanet İşleri Başkanlığı ile görüşmelerimiz gerek Kurum İdari Kurulu gerek-

se ziyaretler ve disiplin kuruluna katılım şeklinde devam etmektedir. 

Teşkilat çalışmalarımız, il divan toplantılarımız, istişare ve din görevlileri top-

lantılarına katılımlarımız oldukça verimli geçiyor.

Sendikacılığı bilimin ışığında sürekli değişim ve gelişim ruhuyla yapan Di-

yanet-Sen önümüzdeki dönem Diyanet-Sen Akademi çalışmalarını hızlandır-

mak adına bir dizi hazırlık yapmaktadır. 

Teşkilat haberlerimize de ağırlıklı olarak yer vermeye çalıştığımız Diyanet-Sen 

haber bültenimiz sizlerin, Diyanet-Sen’in sesi olmaya devam ediyor. 
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Vefa Buluşması Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın Katılımıyla Gerçekleştirildi

Şube Başkanlarımız ile Görmez’e
Hayırlı Olsun Ziyareti

850 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük emek hareketi olan Memur-Sen, “Millete Vefa Yolunda 
20 Yıl” , programını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara Arena Spor 
Salonunda gerçekleştirdi. Onbinlerce kişinin katıldığı programa, eski genel başkanlar, genel 

merkez yöneticileri, il temsilcileri ve sendika yöneticileri iştirak etti.

Diyanet-Sen Genel Merkez yönetimi, şube başkanları ve il temsilcileri Diyanet İşleri Başkan-
lığı’na yeniden atanan Prof. Dr. Mehmet Görmez’i makamında ziyaret ederek  hayırlı olsun 

dileklerini ilettiler. 

Erdoğan: Memur-Sen olmasaydı,
28 Şubat’ı Çok Daha Ağır Yaşardık

Yalçın: 1 Milyona Gün Sayıyoruz

On binlerce Memur-Sen’linin katıldığı “Millete Vefa Yolunda 
20. Yıl” programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “850 
binin üzerinde üyesiyle Memur-Sen, Türkiye’nin en büyük si-
vil toplum örgütlerinden biri konumuna yükseldi. Merhum Akif 
İnan tüm baskılara rağmen burayı kurdu. Eğer Memur-Sen 
olmasaydı, 28 Şubat’ı çok daha ağır yaşayabilirdik. Eğer Akif 
İnan ve arkadaşlarının temel felsefesini anlayamazsanız, bu 
yolda takılıp kalırsınız” dedi.

Hınca hınç dolu salona seslenen Memur-Sen Konfederasyonu Genel 
Başkanı Ali Yalçın’ın sözleri sık sık alkış ve sloganlarla kesildi. Konuşma-
sında “İstikrar”, “Emek”, “Ekmek”, “Mücadele”, “Özgürlük”, “Hak” ve “Ada-
let” vurgusu yapan Yalçın, kazanımları sıraladı.

On binlere seslenen Yalçın, “Biz Memur-Sen olarak; “İnsanın dünyada-
ki imtihanı ahde vefa’da gayrettir” anlayışıyla yola çıkan, “Hak yolunda 
feda” olmanın hakkını verme gayretiyle ter akıtan, akıttığı terle, cefaya 
talip oluşuyla berekete mazhar olan ve 850 bin üyesinin güvenini güce, 
gücünü kazanıma dönüştüren teşkilat olarak; bugün kuruluşumuzun 20. 
Yılını yaşıyor ve Rabbime şükürler olsun ki 20. Yılımızda 1 Milyon’a koşu-
yoruz. “Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika, Büyük Türkiye” Hedef 1 Milyon 
diyor ve 1 Milyona gün sayıyoruz. 1 Milyon; yeni başlangıçlara, yeni kaza-
nımlara, yeni ufuklara, yeni umutlara, Kararlı Adımlarla Güvenli Yarınlara, 
Yeniden Büyük Türkiye’ye ve Adil Bir Dünya’ya hizmet etsin, vesile olsun 
istiyoruz. Türkiye’nin en büyük emek hareketi olarak varlık nedenimizi; 
Bütün kamu görevlilerini, emeğin ve ekmeğin değerini bilen herkesi  

davasına ortak eden, yan yana duran, kol kola 
giren, bereket ve heybeti oluşturan, ülkeyi ve 
dünyayı dönüştüren bir Memur-Sen olarak gö-
rüyoruz. Zirveyi; değerlerimiz üzerinden, anı, 
çağı, insanı ve insanlığı ihya olarak görüyoruz. 
Bu salondaki heyecan, heyecanı yüreklerinde 
taşıyan yüz binlerce insan, başarıya olan inan-
cımızı artırıyor ve yolumuzu kolay kılıyor” dedi.

Diyanet-Sen Genel Merkez yönetimi, şube başkanları ve il temsilcileri 
Diyanet İşleri Başkanlığı’na yeniden atanan Prof. Dr. Mehmet Görmez’i 
makamında ziyaret ederek  hayırlı olsun dileklerini ilettiler. 

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, yönetim kurulu üye-
leri ve 81 ilden gelen şube başkanları ve il temsilcilerinin yer aldığı 
heyet Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’e ikinci kez bu makama 
atanmasından dolayı hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

Görmez ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; Mihrapta olan 
kardeşlerimle hasbihal etmek, daha anlamlı hizmetler eda edebilmek 
adına bu ziyareti önemsiyorum’ dedi.

Diyanet-Sen ve sivil toplum üzerine de konuşan Diyanet İşleri Başkanı 
Görmez; Türkiye’de sivil toplum örgütü, insanlığa hizmet ettiği müddet-
çe, haklının sesi olabildiği müddetçe ve yaratılanı, yaratandan dolayı 
sevdirdiği müddetçe var olmalıdır. Yeryüzünde dini İslam’ı Mübin’e hiz-
met eden herkesin her zaman yanında olduğumuzu, kapımızın onlara 
her zaman açık olduğunu hatırlatmak isterim’’ şeklinde konuştu. 

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar da kabuldeki konuşmasında  “Genel Merkez olarak sürekli ziyaretlerde bu-
lunuyoruz. Bu ziyaretimizde şube başkanlarımızla sizleri ziyaret etmek istedik. Sendikal örgütlenmenin sahadaki temsilcileri 
olan her bir başkanım, kurumumuzun da, sendikamızın da ruhuna yakışır şekilde hizmetlerini sürdürmekteler’’ ifadelerine 
yer verdi. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen 
Yönetimini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı 

Ali Yalçın ile Yönetim Kurulu Üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’n-

de kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen kabulde Cumhur-

başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-

çın’la görüştü. Kabulde gündeme ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Kabulde; Memur-Sen Genel Başkan Vekili Metin Memiş, Memur-Sen 

Genel Başkan Yardımcıları; Günay Kaya, Mehmet Bayraktutar, Meh-

met Emin Esen Hacı Bayram Tonbul ve Levent Uslu da hazır bulun-

du.

Recai Kutan Diyanet-Sen’i Ziyaret Etti
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi 

Başkanı (ESAM) Recai Kutan ve yönetim ku-

rulu üyeleri, Dr. Bekir Tarık Yiğit, Hanifi Sinan, 

Abdullah Ran, Recai Tekin, Yılmaz Balçın, 

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Diya-

net-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar’ı 

ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 

Mehmet Bayraktutar, ESAM’ın ekonomik, sos-

yal ve eğitim alanında yaptığı bilimsel çalışma-

larla ülkemize katma değer sağlayan önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi olduğunu ifade etti.

Recai Kutan, Diyanet-Sen’i yakından takip ettiğini belirterek; ‘Diyanet-Sen kurulduğu ilk günden bu yana, insana mana 

ve ruh katmak adına inançların bütün gereğini yerine getirmek için bir irkme, irkilme anıdır. Sahada olan bütün din 

görevlilerinin en önemli katkısı da budur. Önce insan, önce iman sloganıyla yola çıkan bireylerin, sizin gibi sivil toplum 

düşüncesinin liderleri tarafından artacağına olan inancım tamdır’ dedi.

Hayra Anahtar,
Şerre Kilit Olmalıyız

Birinci önceliğimiz madde değil mana olmalıdır. İhlas, 
samimiyet, sadakat olmalıdır. Başarının sırrı davaya sada-

katten geçer. Diyanet-Sen olarak kuruluşundan bu yana 
yılmadan usanmadan ve ekseninden şaşmadan bir dava, 

bir sevda  olarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 

OSMAN AYDIN
Genel Başkan Vekili

Ay’ın fethedildiği, Merkür’e, Venüs’e, 

Jüpiter’e gitmenin yollarının arandığı, 

teknik ve teknolojinin zirveye çıktığı 

bir asırda yaşıyoruz. Atomun silah 

olarak iflas ettiği, hidrojen bombası-

nın icat edildiği bir çağdayız. Hava, 

kara, deniz ve demir yollarının örüm-

cek ağı misali dünyayı kapladığı ve 

uzakların yakın olduğu dünyanın kü-

çüldüğü bir zamandayız. Eşyanın es-

rarının sentez ve analizinin yapıldığı 

BİLGİ atmosferindeyiz. 

Teknolojinin zirve yaptığı bir dönem-

de, insanlığın kıyıya vurduğu, oluk 

oluk Müslüman kanının aktığı, güçlü-

nün zayıfı ezdiği, mazlumun imdat im-

dat bağırdığı  şefkat sesini duyurama-

dığı, çocukların öksüz yetim kaldığı, 

vatan, namus gibi değerlerin ayaklar 

altına alındığı, insanların insanlıktan 

çıktığı, “Biz emaneti göklere, yere, 

dağlara teklif ettik de onlar bunu 

yüklenmekten çekindiler, (Sorumlulu-

ğundan) korktular. Onu insan yüklen-

di. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir.” 

Ayeti celilesinin sırrının tecelli ettiği 

eşrefi mahluk olarak ve en güzel su-

rette yaratılmış olan insan oğlunun in-

sanlıktan çıktığı zalim, gaddar, barbar 

olduğu bir zamandayız. 

Kız çocuklarının diri diri toprağa gö-

müldüğü karanlık çağdan aydınlı-

ğa, cahiliye döneminden medeni-

yete kavuşturan bir dinin mensubu 

olan bizler; aslımızdan, örfümüzden, 

adetimizden, özümüzden, sorumlu-

luğumuzdan uzaklaştığımız için ipi 

kopmuş tesbih taneleri gibi dağılmış 

toplanamıyoruz. 

Yeniden kıyama kalkıp kendimize 

gelmeliyiz. Unutmayalım ki; “Salih-

lerin tembelliği, fasıkların cesaretini 

artırır.” Gözyaşı dökmek, ağlamak za-

manı değil. Ter dökme, aklını kullan-

ma zamanıdır. 

Birinci önceliğimiz madde değil mana 

olmalıdır. İhlas, samimiyet, sadakat 

olmalıdır. Başarının sırrı davaya sada-

katten geçer. 

“Sizi harekete geçirmeyen imanın, sı-

rattan geçirmesine imkan yoktur”. 

“Hak yolunda hakikate varmak sözle 

olmaz! İnandığını yaşamakla olur”. 

“Kanayan bir yara gördü mü yanar ta 

ciğerim,

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte 

yerim,

Çiğnenirim, çiğnerim, Hakk’ı tutar kal-

dırırım”

Yanacak ciğer kalmamış, kamçı 

yeme, çifte yeme cesaretimiz kalma-

mış, Hakk’ı tutup kaldıracak güç kal-

mamış. 

Kul olduğumuzu kulluk mükellefiyet-

lerimizi, dinimizin yüklediği misyo-

numuzun, inananlar olarak mesuli-

yetimizin idrakinde ve din görevlisi 

olarak “Hayra anahtar, şerre kilit” ol-

malıyız. Yeniden tarihteki misyonu-

muzu yüklenmeliyiz.

Diyanet-Sen olarak kuruluşundan 

bu yana yılmadan, usanmadan ve 

ekseninden şaşmadan bir dava, bir 

sevda  olarak çalışmalarımıza devam 

etmekteyiz. Hiçbir zaman zordan yıl-

mayıp, kolaydan gevşememeliyiz. Bu 

dava rehaveti kabul etmez. Çünkü ilk 

kuruluş amacı özelde üyelerinin hak 

ve hukukunu arama, koruma, kolla-

ma, genelde ise bütün inananların, 

Ümmet-i Muhammed’in sesi soluğu 

olma, zalimin karşısında, mazlumun 

yanında, haksızın karşısında, haklının 

yanında olmak için kurulmuştur. 

İnsan hayıtının her alanında görevi 

olan vatanın, milletin birlik beraberli-

ğinin teminatı olan, siyasi iktisadi, iç-

timai hayatta denge unsuru olan din 

görevlilerinin gücü göz ardı edileme-

yecek kadar büyüktür. Onun için bu 

ulvi görevimizin bilinci ile hareket et-

meli ve fark ettirmeliyiz. Neyi, ne için 

yaptığımızı bilmeliyiz. 

Değerli Diyanet-Sen mensubu kar-

deşlerim; milli şairimizin dediği gibi 

Sahipsiz olan memleketin batması 

haktır, 

Sen sahip olursan bu vatan batmaya-

caktır. 

Değerli Dostlar, okuyucular hepinize 

saygılar sunuyorum. 
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Memur-Sen 1 Milyon Üye
Hedefine Hızla İlerliyor

3. Dönem Toplu Sözleşme kazanımlarının yanı sıra Türki-

ye ve bölgemizde cereyan eden olaylar masaya yatırıldı.  

Sorun olarak Türkiye’nin karşısında bulunan “Terör”, “Nor-

malleşme”, “İstikrar” ve “Sivil Anayasa” gibi önemli gündem 

başlıklarının da konuşulduğu  il buluşmalarında Memur-Sen 

“1 milyon üye” hedefiyle Mayıs 2016’ya kadar ulaşmayı he-

deflediği noktayı teşkilatla paylaşmaya devam edecek. 

Bu kapsamda Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Di-

yanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar Bilecik’te, 

Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Omurca Sakarya ve 

Düzce’de, Genel Başkan Yardımcısı Cebrail Yakışır Bitlis ve 

Muş’ta Memur-Sen teşkilatına hitap ettiler. 

“Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika, Büyük Türkiye, Hedef 1 Mil-

yon Üye” sloganıyla Memur-Sen Yönetimi ve bağlı sendika 

başkanlarının 81 ilde saha çalışması programları devam edi-

yor.  Bir çok  İlde teşkilatla buluşan yöneticiler, Kamu Görevli-

leri ile istişarelerde bulundu. Düzenlenen toplantılarda 3. Dö-

nem Toplu Sözleşme’de Memur-Sen’in elde ettiği kazanımlar; 

mali, sosyal ve özlük hakları ile toplumsal alanda elde edilen 

başarılar anlatıldı. 

Memur-Sen İl buluşmalarında 3 milyon 200 bin kamu görev-

lisi, 1 milyon 900 bin kamu görevlisi emeklisi ve aileleri ile 

birlikte 20 milyon kişiyi doğrudan, ekonomik ve sosyal etkileri 

bakımından 78 milyonu yakından ilgilendiren 

Yeni Denetleme Kurulu İlk Denetimini 
Gerçekleştirdi

Diyanet-Sen 5. Olağan Genel Kurulu sonucu   Genel Denetim Ku-

rulu’na seçilen yeni heyet ilk denetimi gerçekleştirdi.  Genel De-

netim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Kulaç  başkanlığında Sefahattin 

Çiloğlu, İrfan Bakır, Neslibey Özkan ve Nurullah Arvas’tan oluşan 

denetim kurulu üyeleri genel merkez denetimini tamamladı. 

10-11-12 Kasım 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen denetleme sonu-

cu Diyanet-Sen’in 2015 yılı faaliyetleri incelendi. Denetim Kurulu 

Üyeleri,  yönetim kurulu üyelerinden de çalışlalar konusunda bilgi 

aldı. 

3 gün süren denetlemeler sonucu raporunu oluşturan kurul, Diya-

net-Sen’in kurumsal kimliğin gereği disiplinli, düzenli ve sistematik 

Teşkilatın Motivasyonunu 
Artıran Hususlar

Diyanet-Sen hem  üye sayısı oranı bakımından, hem de 
yetkili olduğu iller  bakımından  Türkiye geneline hitap  

eden  örgütlü dağılımı  ile dikkat çekmiştir. Bu, Diya-
net-Sen’in Türkiye’nin tümünü kucaklayabilecek bir 

potansiyelin göstergesidir.

HACİBEY ÖZKAN
Genel Başkan Yardımcısı

Diyanet-Sen   hem  üye sayısı ora-

nıbakımından, hem de yetkili olduğu 

iller  bakımından  Türkiye geneline 

hitap  eden  örgütlü dağılımı  ile dik-

kat çekmiştir.   Diyanet-Sen Karade-

niz’de olduğu  kadar  Akdeniz’de de  

vardır. Doğu    Anadolu’da  olduğu    

kadar Batı’da da vardır. Bayburt’da  

olduğu kadar Konya’da, Malatya’da    

olduğu kadar Bursa’da vardır. Bu, 

Diyanet-Sen’in Türkiye’nin tümünü 

kucaklayabilecek bir potansiyelin 

göstergesidir. Ülkemizin en örgütlü 

teşkilatına sahip bir sendika olarak 

alanımızda her zaman en iyi olmak 

ve teşkilatımızı sürekli aktif tutmak 

motivasyonu yüksek tutmak için bazı 

konulara dikkat çekmek istiyorum: 

Ekip çalışması

Unutmayalım ki; Hiçbirimiz hepimiz 

kadar akıllı değiliz. Ekip çalışması;

• Kurumsal verimliliği artırır,

• Problem teşhisini ve doğru çözümü 

sağlar,

• Çalışanları yönetime katar,

• Bilgi paylaşımı ve iletişimi artırır.

Bir araya gelmek bir başlangıçtır. Bir 

arada kalmak bir ilerlemedir. Bir arada 

çalışmak ise başarının ta kendisidir.

Yaban kazlarını bilirsiniz. Göç eden 

yaban kazlarının havada süzülürken 

“V” şeklinde bir formasyonla uçtukla-

rını görmüşsünüzdür... Bilim adamları 

kazların neden bu şekilde uçtuklarını 

araştırmışlar; araştırma sonucunda 

şu verilere ulaşmışlar; “V” şeklinde  

uçulduğunda, uçan her kuş kanat 

çırptığında, arkasındaki kuş için onu  

kaldıran bir hava akımı yaratıyormuş. 

Böylece “V” şeklinde bir formasyon-

da uçan kaz grubu, birbirlerinin kanat 

çırpışlar sonucu ortaya çıkan hava akı-

mını kullanarak uçuş menzillerini % 70 

oranında uzatıyorlarmış. Yani tek ba-

şına gidebilecekleri maksimum yolu 

grup halinde neredeyse ikiye katlıyor-

larmış.  Rabbimin yarattıklarında ibret 

alanlar için çok büyük hikmetler vardır.

Bilinçli ve Bilgili Sendikacılık

Çağımız bilgi çağı. Yaptığımız işi bili-

min ışığında bilgiye dayalı olarak yap-

mak zorundayız. Diyanet-Sen olarak 

kurulduğumuz ilk günden beri sendi-

kal manada eğitimin ve bilginin öne-

mini kavramış bir sivil toplum örgütü 

olarak her zaman önceliğimiz eğitim 

oldu. 

İlimsiz fakat ihlaslı işe, Hazret-i Mevla-

na şu örneği verir: Ormanda bir ayının 

ayağı, kütük arasına sıkışır, kurtara-

maz. Biri bunu görüp, ayının ayağını 

kütüğün arasından çıkarır. Ayı da ken-

disine iyilik eden bu adama, orman-

daki arıların yaptığı petekleri alıp ge-

tirir. Adam balı yiyince orada uyumaya 

başlar. Fakat sinekler, adamın yüzüne 

konarak rahatsız eder. Ayı ise, adam 

rahat uyusun diye sinekleri kovmaya 

çalışır. Bakar kovmakla gitmiyor, si-

nekleri öldüreyim bari diye, kocaman 

bir taş alıp, adamın yüzüne konan si-

neklere vurur. Adamın başı ezilir. Ayı, 

ilim sahibi olmadığı için, sineklere 

vurduğu taşın adama zarar vereceğini 

düşünemez. Ayının niyeti iyi idi, yani 

ihlaslı ve samimi idi, ancak ilmi olmadı-

ğı için yanlış iş yaptı. İyi iş demek, ilim 

ve ihlasla yapılan ve ahirette faydası 

görülen iş demektir.

Gündemli Toplantılar

Kararlar almak, çözüm üretmek, fi-

kir birliği sağlamak, takım ruhu oluş-

turmak ve bilgi aktarmak gibi çeşitli 

amaçlarımıza ulaşmak adına uygula-

nacak en iyi yöntemlerden birisi kuş-

kusuz toplantı yapmaktır. Peki, is-

tediğimizi elde etmek için sadece 

toplanmak yeterli mi?

Etkin, verimli ve sonuç üreten top-

lantılar yapmak için toplantı öncesin-

de, esnasında ve sonrasında dikkat 

edilmesi gereken kritik hususların 

bilinmesi gerekir.  Belirli aralıklarla 

ve önceden belirlenmiş gündemlerle 

yapılan toplantılar çok daha verimli 

ve çözüm odaklı olacaktır. Önceden 

belirlenen konuların istişare edilerek 

çözüm odaklı çalışılması her zaman 

verimi artıracaktır. 

Teşkilatın motivasyonunu artıran hu-

suslara daha geniş yer vermek açısın-

dan diğer maddelerimizi yer sıkıntısı 

nedeniyle bir daha ki yazımıza bırakı-

yor hepinizi Allah’a emanet ediyorum.
çalışıldığını belirterek,  Genel Yönetim Kurulu’na yeni çalışmalarında başarılar diledi. 
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Yüzbinler “Teröre Hayır Kardeşliğe
Evet” Dedi

Memur-Sen’in de aralarında bulunduğu yüzlerce STK’nın 
öncülüğünde “Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet” yürüyüşü An-
kara’da gerçekleşti. Sıhhiye meydanında toplanan yüz bin-
lerce vatandaş Ulus’taki Birinci Meclis’e yürüdü.

Büyük Memur-Sen ailesinin yöneticileri, temsilci ve üyele-
rinin de katıldığı dev yürüyüşte “tek ses tek yürek” halinde 
kardeşlik ve sağduyu vurgusu yapılarak terör kınandı.

MEMUR-SEN, HAK-İŞ, TOBB, MÜSİAD, TÜRKİYE   

KAMU-SEN, TÜRK-İŞ, TİSK, TBB, TÜRMOB, TZOB ve TÜSİ-
AD’ın çağrısıyla yaşlısı, genci, kadını, erkeği, işçisi, memuru, 
esnafı her yaştan ve her kesimden vatandaş, öğle saatlerin-
den itibaren Türk Bayrakları ile Sıhhiye Meydanı’na geldi.

Vatandaşlar, kırmızı ve beyaz renkte şapkalar, Türk bayrak-
larıyla yürüyüşü düzen içerisinde ve bayrağın birleştiriciliği 
temasıyla gerçekleştirdi.

Ankara Adliyesi önüne tırla getirilen uzunluğu bin 500, genişliği 7 metre olan dev Türk Bayrağı, yürüyüşün başlamasının 
ardından vatandaşlarca elden ele taşındı.

Saat 16.40’da Atatürk Bulvarı üzerinden yürüyüşe başlayan kortej “Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet” ve ” Şehitler Ölmez, 
Vatan Bölünmez” sloganları atarak Ulus’taki Birinci Meclis’e doğru yürümeye başladı. Bütün STK Temsilcileri yürüyüşün 
ardından Birinci Meclis bahçesine girdi. Daha sonra hep birlikte İstiklal marşı okundu.

Sivil İnisiyatifin Öncüsü:
Diyanet-Sen

Bu gün Memur-Sen ve Diyanet-Sen’in ortaya koyduğu 
sendikacılık, ülkesi adına, milleti adına mazlumlar adına 

inisiyatif kullanmadır. Durumdan vazife çıkarmadır. Ülke-
miz vesayet altına alınmaya çalışırken taşın altına elini 

koymadır. Neme lazım dememedir.

MEHMET ALİ OMURCA
Genel Başkan Yardımcısı

İnisiyatif almak için hem farkındalık 

hem de resmin bütününü görmek 

gerekir. Resmin tamamını göreme-

yenlerin inisiyatif kullanması mümkün 

değildir.

Bu gün Memur-Sen ve Diyanet-Sen’in 

ortaya koyduğu sendikacılık, ülkesi 

adına, milleti adına, mazlumlar adına 

inisiyatif kullanmadır. Durumdan vazi-

fe çıkarmadır. Ülkemiz vesayet altına 

alınmaya çalışılırken taşın altına elini 

koymadır. Neme lazım dememedir. 

Dünyanın dört bir köşesinde sesini 

duyuramayan mazlumların mahzun-

ların sesi olmadır. Gazze’de ağlayan 

çocuğun gözlerinden dünyaya baka-

bilmek, Suriyeli mültecilere, Muhacir 

kardeşlerimiz olarak gerekli misafir-

perverliği göstere bilmedir. Mahzuna 

omuz vermede sınır çizgilerimizi değil 

gönül zenginliğimizi, medeniyet de-

ğerlerimizi kuşanabilme kararlığıdır 

bizim sendikal anlayışımız.

Anadolu coğrafyası medeniyet hav-

zamızın merkezidir. Memur-Sen ve 

bağlı sendikalar bilmektedir ki  bu 

topraklar sahip olduğu insani değer-

lerle, tarihsel birikimiyle bölgesinin 

lideri, küresel rekabetin öncüsü Tür-

kiye hedefine sivil inisiyatiflerin ve  

toplumun desteği ile çok daha rahat 

ilerleyecektir. Bu noktada tarafımız 

bellidir. Siyaset, milletin takdiriyle, mil-

letin tercihiyle şekillenir. Vesayetin de 

vesayetçilerin de, ne bugünümüzde 

ne yarınımızda yeri yoktur. İrademize 

ket vurmak isteyenleri de, seçtiğimiz 

idareye vesayet uygulamaya yelte-

nenleri de biliriz. İrademizin vesayete 

alınmasına, Türkiye’nin kaosa sürük-

lenmesine, medeniyetimizle ve de-

ğerlerimizle bağımızın sona erdirilme-

sine izin  vermeyiz. 

850 bini aşan üye sayısıyla hem genel 

de hem de hizmet kollarının tamamın-

da yetkili olan Memur-Sen’in kuruluşu 

fedakarlık hikayeleri ve kararlı müca-

delelerle doludur.  Kutlu idealler adına 

başlatılan bu soylu mücadelenin baş-

langıcından bu yana yaşananları an-

latmaya ne satırlar ne sayfalar yeter. 

Zorlu yollardan geçerek, imkansızlık-

ları aşarak, sistemin koyduğu barikat-

ları kaldırarak yetkili ve etkili oldu Me-

mur-Sen. İlk yetkiyi alarak Besmele 

oldu, öncü oldu Diyanet-Sen.

Biz yalnızca ücret sendikacılığı yap-

madık yapmıyoruz. Her zaman çok 

daha geniş düşündük büyük resmi 

gördük. Bizim, amacımız Yeniden bü-

yük Türkiye hayali doğrultusundaki 

çalışmalara, medeniyet havzamızda-

ki kardeşlerimize dünya mazlum ve 

mahzunlarına her türlü katkıyı sun-

maktır. 

Bu yüzden Memur-Sen ve bağlı sen-

dikaların başlattığı “Öncü Medeniyet, 

Güçlü Sendika, Büyük Türkiye, Hedef 

1 Milyon Üye” kampanyasını yalnızca 

üye sayısını biraz daha yükseltme ça-

bası olarak görmüyoruz. 

Memur-Sen’in kazanımları  3 milyon 

200 bin kamu görevlisini, 1 milyon 

900 bin kamu görevlisi emeklisi ve 

aileleri ile birlikte 20 milyon kişiyi 

doğrudan, ekonomik ve sosyal etki-

leri bakımından 78 milyonu yakından 

ilgilendiriyor. Bunun yanında evrensel 

değerler, milli manevi değerler ba-

zında ortaya koyduğu sendikacılıkla, 

Memur-Sen ve bağlı sendikaların ba-

şarısı tüm dünya mazlumlarını  da ya-

kından ilgilendiriyor.

Diyanet-Sen bütün bunların bilinciy-

le sendikacılık yapıyor. Bu değerlerin 

farkında olan din görevlilerimiz de 12 

yıldır Diyanet-Sen’i destekliyor. Zirve 

de tutuyor. Değerli din görevlilerimiz 

Diyanet-Sen’e üye olmanın yalnızca 

bir sendikaya üye olmak olmadığını, 

Diyanet-Sen’in din görevlilerinin vic-

danıyla, manevi değerlerimizle hiç 

ayrı düşmediğini hep gördüler ve 

yaşadılar. Bu yüzden Diyanet-Sen’in 

yanındalar ve en büyük destekçisi ol-

maya devam ediyorlar.

Engin ferasetinizden, vefanızdan ve 

muhabbetinizden dolayı hepinizi yü-

rekten kutluyor, bu kutlu yolculukta 

daha nice yıllar birlikte yürümek dileği 

ile hepinizi Allah’a emanet ediyorum
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Değerler Sendikası 17 Yaşında
Diyanet-Sen’in 17. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Diyanet-Sen 

Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar Diyanet-Sen’in kurulduğu günden beri başarı ve 

istikrarla yoluna devam ettiğini, Diyanet ve Vakıf çalışanlarına onlarca kazanımın da 

mimarı olduğunu söyledi.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Diyanet-Sen’in Kuruluşunun 17. yılın-

da Teşkilat yasasının çıkmasından, rotasyonun iptal edilmesine, boş kadroların doldu-

rulmasından ücretlerin iyileştirilmesine kadar bir çok kazanımın mimarıdır.” Dedi.

Diyanet-Sen bu gün 71 Bin’i geçen üye sayısı, 12 yıldır yetki, memur sendikaları içeri-

sinde yüzde 60 sendikalaşma oranı ile Türkiye’nin en yüksek sendikalaşma oranına 

sahip memur sendikası olması ve din görevlilerine ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ça-

lışanlarına sağladığı yüzlerce kazanımla başarısını taçlandırmaya üyelerinden aldığı 

güçle devam etmektedir” ifadelerini kullanan Bayraktutar açıklamasına şöyle devam 

etti:

 ‘Hak verilmezse alınır’ anlayışı ile hareket eden din görevlileri, İstanbul Din Görevli-

leri Derneklerinin öncülüğünde bir araya geldiler ve Marmara Bölge Toplantıları’nda 

varılan istişare sonunda 18 Ağustos 1998’de din görevlileri sendikası (DİN GÖR-SEN) 

ni kurdular.

Din-Gör-Sen’le başlayan din görevlilerinin sendikal mücadelesi, üç yıl (1998-2001) 

boyunca din görevlilerine verilmeyen sendika kurma hakkını almak için bir yandan 

illerde örgütlenme çalışması, diğer yandan TBMM nezdinde yasal zemin mücadelesi 

yürütüldü. Çalışmalar meyvesini verdi ve komisyonlarda reddedilen sendika kurma 

talebi Genel Kurul’da kabul edildi. Böylece; İlk din görevlileri sendikası kurulmuş oldu. 

Böylece dünyada ve Türkiye’ de ilk din görevlileri sendikası yasal statüye kavuştu. 

Dünyada ve Türkiye’de bir ilke imza atıldı.

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri kolunda 2004 yılında yetki alındı. Sendikalı dönem Di-

yanet için yeni bir dönem, Diyanet-Sen’in yetkili olduğu dönem de altın bir çağ oldu. 

Erdemliler Hareketinin Vefakarları Buluştu
“Millete Vefa Yolunda 20 Yıl” programının ilk 

ayağı Ankara Büyük Anadolu Otel’de yapıldı.

“Millete Vefa Yolunda 20 Yıl” programında ko-

nuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,”Ah-

de vefa ile çıktığımız bu yolda feda ettiklerimiz, 

bedel ödediklerimiz bizim için hakikat yolcu-

luğunun sermayesidir. Memur-Sen sendikal 

mücadelede istikrarın adresidir. Ancak istikrar 

sadece Memur-Sen’e mahsus olmamalıdır. Si-

yasette, ekonomide, diplomaside ve ülkede is-

tikrar için sorumluluk almalıyız. Bu yüzden 1 Kasım seçimlerinde istiklalden taviz vermeyerek istikrar diyoruz” dedi.

Eski ve yeni Memur-Sen yöneticilerinin bir araya getirildiği programda Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın eski ve yeni 

yönetime hitap etti. Programda Memur-Sen’in eski genel başkanları da kısa birer sunum gerçekleştirdi.

Din Görevlile-
rinin haklarını 
korumak için 

kurulan dünya-
nın ve ülkemi-
zin ilk müstakil 
din görevlileri 
sendikası Di-
yanet-Sen 17. 
Kuruluş yıl dö-
nümünü kutlu-

yor.

Gücünü Diyanet-Sen
İle Fark Et

Örgütlü toplumun gücüne inanan Memur-Sen ve Diya-
net-Sen  birey olarak verdiğimiz demokrasi  mücade-

lesinin sendika olarak daha etkili bir şekilde olacağına 
inanarak birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bu müca-

deleyi yürütmüştür.

CEBRAİL YAKIŞIR
Genel Başkan Yardımcısı

Türkiye’nin yönetim geçmişine baktı-

ğımızda; dini değerlere, özgür düşün-

ceye prangalar vuran despot ve darbe 

zihniyetleri ile dolu bir karne görüyoruz. 

Haliyle bu zihniyetin en çok vurduğu 

yer Devlet Kurumları olmuştur. Kamusal 

alan deyip çalışanları tek tipçiliğe zor-

lamışlardır. Yani benim istediğim gibi 

giyineceksin, benim gibi düşüneceksin, 

ben varsam sen varsın gibi adeta yaşam 

hakları elinden alınmış bir robot  gibi 

yönlendirilmeye çalışılmıştır. Dönem 

dönem demokrasinin kokusunu toplu-

ma hissettirmeye çalışan yöneticileri de 

gizli bir el  yönetimden uzaklaştırmıştır. 

Bu  gizli ve sihirli eli önce keşfedip daha 

sonra bununla mücadele etmek hiç de 

kolay bir yolculuk olmayacaktı. Bu yol-

culuğa çıkmak güçlü bir iman, cesaret 

ve sabır gerektiriyordu.. Bu unsurlara 

sahip Anadolu insanı tarafından despot 

yönetim şeklini değiştirme  ve demok-

rasi mücadelesi özellikle 2002 yılından 

sonra yavaşta olsa topluma hissettiril-

meye çalışıldı.

Demokrasi ve İnsan hakları mücadele-

sinin başarılı olabilmesi, sadece siyasi 

iktidarlarla olamayacağını geçmişte de 

görmüştük. Bu demokrasi yolculuğu 

ancak  Sivil Toplum Kuruluşu desteği  

olduğunda menzile varılabilirdi. Ülke-

mizde sözde STK olan Beşli Çetelerin 

sivil düşünceyi, demokrasiyi, güçlendir-

meleri gerekirken, tam tersini yaparak 

bu ülkede 28 Şubat Post Modern Dar-

belerin yapılmasına zemin hazırladığını 

da biliyoruz. 

Örgütlü toplumun gücüne inanan Me-

mur-Sen ve Diyanet-Sen  birey olarak 

verdiğimiz demokrasi  mücadelesinin 

sendika olarak daha etkili bir şekilde 

olacağına inanarak birlik ve beraberlik 

ruhu içerisinde bu mücadeleyi yürüt-

müştür. Birlerin yanyana geldiğindeki 

gücüne inanan sendikamız bu gücü her 

zaman ülkemizin, mazlumların, inanan-

ların ve tabi ki din görevlileri ve vakıf 

çalışanlarının yararına kullanmıştır.

Ülkesinin huzurunu, mutluluğunu, in-

sanca  yaşamayı, hak ve adaleti merke-

zine alan, kendisine bunları dert edinen 

ve pusulası HİLFU-L FUDUL olan büyük 

MEMUR-SEN ve DİYANET-SEN ailesi 

daha güçlü bir demokrasi için, adil bir 

yaşam ve inanç özgürlüğü için her türlü 

vesayete ve  darbelere DUR demek için 

binlerce üyesi ile meydanları adeta de-

mokrasi şölenine çevirerek demokrasi 

tarihine  ismini altın harflerle yazdırdı. 

Bu duruşu, Türkiye Cumhuriyeti Cum-

hurbaşkanı tarafından da en yüksek 

perdeden, takdirle ifade edilmiştir. İşte 

Diyanet-Sen ve üyesinin farkı. Onun 

için böyle onurlu bir duruş gösteren 

sendikanın üyesi ve hizmetkarı olduğu-

muzdan dolayı Allah’a hamd ediyoruz.

Ülkemizde gelişen bu demokratikleş-

me süreci ve Diyanet-Sen’in kararlı 

mücadelesi karşısında, kurumumuzun  

yönetim anlayışını, zaman içerisinde de-

ğiştirmeyi zorunlu kılmıştır. Eski görevli 

meslektaşlarımız kurumumuzdaki sıkın-

tıları çok iyi hatırlar.  Yazımda  bunlara  

değinmek istemiyorum. Fakat nereden 

nereye geldiğimizi de hatırlatmakta da 

fayda görüyorum. Diyanet-Sen yetkiyi 

aldığı günden (2004) bugüne  kadar 

sosyal ve özlük hakları açısından birçok 

haklar, kazanımlar elde etmiştir. Bizim 

çalışmalarımız sadece sosyal ve özlük 

hakları için değil, herşeyden önce ‘DİN 

GÖREVLİSİYİZ’ Üst kimlik anlayışı ile 

hareket ederek ve aynı zamanda ku-

rumsal kimliğimizin olmazsa olmazla-

rından olan istişare mekanizmasını kul-

lanarak özelde ilçe temsilcilerimiz ilçe 

müftülüğünde, şube ve il başkanlarımız 

il müftülüklerimizde ve  Genel Merkez 

olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nda  bu 

mekanizmayı en iyi şekilde kullanarak 

kurumumuzun itibarını ve iş barışını 

sağlamak için mücadele vermektir. 

Bir sivil toplum kuruluşu yani sendika 

için, çalışanların sorunlarını kurumun en 

üst düzeyi ile masaya yatırmak, istişare 

etmek çok önemli ve değerlidir. Yetkili 

sendika olarak gerek Toplu Sözleşme 

masasında hükümetle, gerekse kurum-

larımızla görüşmelerimiz ve istişareleri-

miz devam etmekte olup her görüşme 

din görevlileri ve Vakıf çalışanları adına 

kazanımlarla sonuçlanmaktadır.  Diya-

net İşleri Başkanımızın daha önce Do-

ğu-Güneydoğu Şube Başkanlarımız ile, 

son olarak da  1 Aralık 2015 tarihindeki 

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantı-

mızdan sonra 81 il deki Şube Başkaları-

mızı ve İl Başkanlarımızı kabul etmesi, 

Diyanet-Sen ve kurumumuzun istişa-

resinin geldiği zirveyi  göstermektedir. 

Artık Diyanet-Sen’in görüşünün alınma-

dığı bir karardan başarılı bir sonucun 

alınamayacağını ve güçlü bir kurum için 

Diyanet-Sen’in gücüne ihtiyaç olduğu-

nu ,emeğimizin ne kadar değerli oldu-

ğunu görmek bizleri onurlandırmıştır. 

Gücümüze güç katan siz değerli mes-

lektaşlarıma ve üyelerimize teşekkür 

ediyorum. Bir dahaki yazımızda görüş-

mek üzere;ALLAH’A  EMANET OLUN.

Yetkiyle birlikte Diyanet-Sen kazanımlarına her yıl yenilerini ekleyerek yoluna devam etti.

Kuruluşunun 17. yılında sendikamız Diyanet ve Vakıf hizmet kolunda faaliyet gösteren diğer sendikalara büyük fark atarak bu 

yıl genel yetkide ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 12. kez Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde ise 6. kez yetkiyi alarak iki kurumu-

muzda da yetkili sendika olma başarısını perçinleyerek devam ettiriyor.

Kuruluşundan sendikamızın bu günlere gelmesine kadar bu başarıda büyük emeği olan başta merhum Genel Başkanımız 

Ahmet Yıldız’ı, Merhum Onursal Genel Başkanımız İsmail Karakaya’yı rahmet ve minnetle anarken tüm şube, il ve ilçe yöne-

timlerimize ve siz değerli üyelerimize sendikamıza yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür eder, 17. kuruluş yıl dönümümüzün 

tüm camiamıza hayırlı olmasını dileriz.
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1 Kasım Pazar günü gerçekleşen 26. Dönem Mil-

letvekilliği Genel Seçimi, süreci ve sonuçlarıyla 

milletimizin yüksek feraseti ve basiretini bir kez 

daha tescillediği bir zemin olarak siyasi tarihe 

kaydedilmiştir.

Milletimiz, 1 Kasım seçimleriyle; 7 Haziran’da ger-

çekleştirilen 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 

sonuçlarını, seçenek ve çözüm üretme mevzisi 

olarak görülmesi gereken siyaset kurumunun 

değersizleştirilmesine, milletin ve devletin iç ve 

dış aktörlerce vesayet çemberine alınmasına, 

milletin ve iradesinin berhavar edilmesine serma-

ye yapmak isteyenlere izin vermemiş, izin verme-

yeceğini ilan etmiştir.

Ülkemizin 7 Haziran seçimlerinden sonra siyasi, 

ekonomik, sosyolojik ve diplomatik bağlamda 

içine çekilip mahkum edilmek istendiği “kara de-

likler”, bizzat milletin eliyle kapatılmış ve bir daha 

açılmamak üzere mühürlenmiştir.

7 Haziran seçim sonuçlarıyla siyasi aktörlere “uz-

laşma hedefli koalisyon” davetiyesi gönderen 

milletimiz; bu davetiyeyi “ideolojilerini dayatma”, 

“hayırları ile milleti yok sayma” ve “sırtını terör ör-

gütlerine yaslama” merkezli siyaset vizesi olarak 

kullananlara, 1 Kasım’da önüne konulan demok-

rasi sandıkları üzerinden kurduğu “istikrar temelli 

konsolidasyon” ile”verdiğim fırsatın tehdide, sağ-

ladığım imkanın riske dönüştürülmesine izin ver-

mem” kararını deklare etmiştir.

1 Kasım Pazar günü “seçmen” sıfatıyla farklı ter-

cihlerde bulunma hakkını kullandı: Bugünden iti-

baren “millet” sıfatımızla, “bir olmak”, “iri olmak”, 

“diri olmak” duruşuyla farklı tercihlerimize gö-

zümüzü kapatıp fikri zenginliklerimizle birbirimi-

ze gönlümüzü açıp, yakıtı Çanakkale Ruhu olan 

kardeşlik gemimiz Türkiye’nin değişmez rotası 

“Yeniden Büyük Türkiye” yolculuğumuzu huzur 

içinde, refah içinde, barış ve kardeşlik iklimiyle 

sürdürmek için payımıza düşen sorumlulukla-

rı yerine getirmeye başlamalıyız. Bu yolculuğun 

varış limanı; bütün dünya mazlumları için merha-

meti kuşanan “Yeni Türkiye”, dünyanın bütün za-

limlerine isyanı haykıran “Güçlü Türkiye”, bütün 

insanlık için adalet, barış, huzur ve adil paylaşıma 

dayalı kalkınma ve refah getirecek olan “Beşten 

Büyük Dünya” olmalıdır.

Memur-Sen ve Diyanet-Sen olarak 26. Dönem 

milletvekili seçimleri sonucunda millet iradesiy-

le oluşan TBMM’nin ve kurulacak hükümetin, 1 

Kasım seçimlerinde MİLLETİMİZİN; İSTİKLALİNE 

EL SÜRDÜRMEMEK, İSTİKRARI SÜRDÜRMEK, İS-

TİKBALİ OLARAK GÖRDÜĞÜ “YENİDEN BÜYÜK 

TÜRKİYE” YOLCULUĞUNU SÜRDÜRMEK KARA-

RI doğrultusundaki icraatlarına, “Yeniden Büyük 

Türkiye” ve “Adil Dünya” inşası hedefi doğrultu-

sunda her türlü katkıyı vereceğimizi milletimize, 

medeniyet havzamızdaki kardeşlerimize, dünya 

mazlum ve mahzunlarına saygı ve hürmetle arz 

ederiz.

Sendikanın Bel Kemiği : 
Mevzuat

Mevzuat bir sendikanın bel kemiği, örgütlü yapının iş 
verenine karşı oluşturduğu, temsil ettiği, masada teklifleri 
sunan birim anlamına da gelir. Diyanet-Sen yetkiyi aldığı 

dönemden bu güne, anlamlı çıkışlarla din görevlilerin 
sesi olmayı her zaman amaçlayan büyük bir sendikadır. 

MEHMET YAMAN
Genel Başkan Yardımcısı

Mevzuat,  tarihin bütün detaylarında 

olan, devlete görüş, fikir beyanında 

bulunan yapıların, farklı adlandırmalar-

la tarihi süreçlerde yerini alan önemli 

bir alandır. Sivil toplum yapılanmaları-

nın öncelikli bilinmesi gereken husu-

su neden var olduklarıdır. Daha  basit 

ifadelerle değerlendirecek olursak, 

tek seslerin çoğula dönüşmesi, tek tek 

bireylerden çoğula doğru izlenilen bu 

yolda ana hususların belirlenme süreci-

ni iyi bilmemiz gerekiyor. 

Sendikal varoluş bir nevi haksızlıkların 

karşısında durma, hak arama merkezi-

dir. Diyanet-Sen için mazlum coğrafya-

lara ses olabilme, özellikle konfederas-

yonun da etkisiyle meydanlarda farklı 

etkinliklerle sesini duyura bilme anla-

mını da taşır.  Peki sivil toplum örgüt-

lenmesi sadece meydanlarda mazlum 

insanlara ses olmak için mi vardır? Eğer 

ki üçlü saç ayağı üzerine konulmamış 

bir yapı olarak adlandırılırsa, kısık ses-

lerin karşılık bulmadığı bir meydan ka-

labalığından öteye geçmez. 

İşte tam bu noktada istenilenler, KİK 

görüşmelerinde, Toplu sözleşmelerde 

bir teklife dönüştürülemezse anlamsız, 

güçsüz, kendi kabuğu içinde çırpınan 

bir görselden öteye gidemez.  Bugün 

yetkisiz  sendikaların yani devletle an-

laşmaya oturamayan sendikaların kısır 

döngü sebepleri budur.

Bu demektir ki mevzuat bir sendikanın 

bel kemiği, örgütlü yapının iş verenine 

karşı oluşturduğu, temsil ettiği masada 

teklifleri sunan birim anlamına da gelir. 

Diyanet-Sen yetkiyi aldığı dönemden 

bu güne, anlamlı çıkışlarla din görevli-

lerin sesi olmayı her zaman amaçlayan 

büyük bir sendikadır. Sokak dilini kul-

lanmayan, edepli bir yaklaşımla hak 

arama mücadelesinde etkili, yetkili 

sendika olma özelliği taşır.  Farklı sen-

dikaların çamur at izi kalsın edebiyatı-

na karşı, edebiyle verdiği usturuplu  ve 

yapıcı cevaplar Diyanet-Sen’in olgun 

yapısından  ileri gelmektedir. 

Çıkar odaklı yaklaşımları sayesinde, din 

görevlilerini kutuplaştıran bazı sendi-

kalara inat, bir olmayı, birlik olmayı  ve 

her zaman din görevlilerinin çıkarları 

için adım atmayı ilke edinmiştir. Meyve 

veren ağaç taşlanır misali, bazı sen-

dikaların kendi kabuğu içinde sıkışıp, 

gündemde yer alabilmek için yetkili ve 

etkili sendikaya sataşma sebepleri de 

bu yüzdendir. Masa başı sendikacılık 

anlayışı bazı sendikalar için tek yöntem 

halini almışken, sürekli sahada olan 

sendika özelliği yine Diyanet-Sen tara-

fından ilmik ilmik işlenmiştir.

Mevzuat’ın sosyal doku üzerine olan 

etkisine baktığımızda, son yapılan top-

lu sözleşmelerde alınan sonuçları kü-

çümseyen, biz olsaydık daha fazlasını 

elde ederdik diyen bazı sendikaların, 

bağlı bulundukları konfederasyonları 

yetkili dönemlerinde memur camiasını 

her zaman hüsrana uğratmıştır. Bugün 

üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağ-

men unutulmayan kazanımsızlıklarını 

unutup pişkince biz daha iyisini alırdık 

söylemi gerçekçi bir söylemin çok uza-

ğındadır.

Diyanet-Sen olarak büyüklenmeden, 

büyüklüğün verdiği erdeme haiz olma 

duasıyla sürekli hizmet üretme gayre-

tindeyiz. Diğer sendikaların din görev-

lilerinin çıkarları noktasında muhalefet 

anlayışı yerine, olayın içine dahil olma, 

taşın altına elini koyma bilincine sahip 

olmaları sanırım din görevlileri açısın-

dan daha anlamlı karşılanacaktır.

Elde edilen kazanımların detayına bak-

madan, kazanım noktasında alınan  ve 

verilenlere aldırış etmeden at gözlük-

leri ile muhalefet olmak, onlar için bü-

yük bir talihsizliktir. KİK görüşmelerinde 

sunulan maddeler, İlitam, Rotasyon gibi 

konularda sadece muhalefet olmaları 

saydığım diğer konulara örnektir.

Mevzuatın edep erkan dahilinde kav-

gasız  ve zaruri bir halden dolayı orda 

bulunmak olmadığını, masadan kaza-

nımla kalkma hedefinden başka bir 

hedefe sahip olmadığımızı din görev-

lisi kardeşlerim anlamış, takdir etmiştir 

ama ne yazık ki sırf sendikal çıkarları, 

oturdukları koltuklarda ahkam kesme 

anlayışında olanlar gözlerini gerçekle-

re kapatmışlardır.

Sendikamız, Kurucu Genel Başkanımız  

Ahmet Yıldız’ın 1998’den beri ortaya 

koyduğu istikametten asla sapmamış, 

çizgisini çok daha belirgin hale geti-

rerek hak aramanın adresi, mazlum ve 

mağdurların sesi olmuştur.

Bizi Türkiye’nin en büyük sivil toplum 

kuruluşu yapan diyanet çalışanlarının 

haklarını en iyi şekilde savunmaya, şim-

diye kadar olduğu gibi, bundan sonra 

da milletin yanında, zalimlerin karşısın-

da olmaya; kuruluş felsefemizdeki çiz-

gimizden, duruşumuzdan, misyon ve 

vizyonumuzdan sapmadan Hılf’ül Fu-

dül geleneğinde olduğu gibi  sendikal 

çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye 

devam edeceğiz.

Milletimizin Kararı İstikrar,
Rotası Yeniden Büyük Türkiye
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Her An Değişim,
Sürekli Gelişim

Diyanet-Sen bize sizlerin emanetidir. Bu emaneti daha 
da geliştirip  bizden sonraki neslin arasından en ehil 

kişilere yönetimi devredene kadar bu sorumluluğumu-
zu yerine getirme  gayreti içerisinde olacağız. Bizden 
sonraki neslin yetişip gelişmesine de en az kendimiz 

kadar önem veriyoruz.

HACI BAYRAM GÜR
Genel Başkan Yardımcısı

Kurumlar da insan gibi sürekli tekamül 
halinde olmalı ve gelişimini her an ve 
ömrünün sonuna kadar sürdürmelidir. 

Biz sendikamızı, kendimiz, ülkemiz 
ve insanlığa hayır sağlayan bir imkân 
ve fırsat; aynı zamanda salih amel 
defterimizi çoğaltacak bir araç olarak 
görüyoruz.

Diyanet-Sen bize sizlerin emanetidir. 
Bu emaneti daha da geliştirip  bi-
zden sonraki neslin arasından en ehil 
kişilere yönetimi devredene kadar 
bu sorumluluğumuzu yerine getirme  
gayreti içerisinde olacağız. Bizden 
sonraki neslin yetişip gelişmesine 
de en az kendimiz kadar önem veri-
yoruz. Bunun en güzel örneği Diya-
net-Sen akademileri ve bölge eğitim 
toplantılarıdır. 

Bölge eğitim toplantılarında; “Lider-
lik ve Hizmette Kalite, Hukuki Hak-
larımız ve Görevlerimiz, Protokol ve 
Müftülüklerle İlişkilerimiz” konularına, 
yer vereceğiz. Sendika olarak bizim 
yatırımımız insana değer vermektir. 
İnsana yapılabilecek en büyük yatırım 
ise şüphesiz eğitimdir. 

Çünkü biz çalışanlarımıza  bilgiye day-
alı bilimin ışığında  hizmet sunmayı 
amaçlıyoruz. Çünkü biz Din görevlile-
rini temsil edecek, ne istediğini bilen, 
özgüveni gelişmiş, iyi eğitim almış 
sendikacılar yetiştirmek istiyoruz. 

Çünkü biz bu eğitimleri almış ark-
adaşlarımızla sendikal alanda çok 
daha fazla hizmet edeceğimize in-
anıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki başarı 
yalnızca çok çalışmakla elde edilm-
iyor, bunun yanında her türlü bilgi-
yle donanmış, tecrübeli ve fedakar 
yöneticilerimize ihtiyacımız vardır.

Böylece bu toplantılara katılan üyeler-
imiz akademik sendikacılığın eğitimini 
almış olarak bilimin ışığında çağının 
gerekleri ile sendikacılık yapmaya 
başlamıştır.

Gerek kişisel manada gerekse ku-
rumsal manada sürekli araştıran, sor-
gulayan, iki gününü eşit geçirmemek 
için gayret eden bir vizyona sahibiz. 

Kurum olarak ortak aklın ve istişarenin 
önemini biliyor, isabetli kararların 
ancak istişare ile alınan kararlar old-
uğunun bilinci ile istişareye özel 
önem veriyoruz. 

Sizlerin öneri ve eleştirilerini mutla-
ka dikkate alıyor, bunları  kendimizi 
geliştirme fırsatı olarak görüyoruz. 
Genel merkez yönetiminden başla-
yarak il ve ilçe yönetimlerine kadar 
bütün yöneticilerimizin  alacakları 
kararlarda yetkili organların ve üyel-
erin  fikir ve önerilerine yer vermeleri-
ni sürekli telkin ediyoruz. Bu yaklaşım 
aynı zamanda çevremizdeki ark-
adaşların ve üyelerimizin potansiye-
linden en yüksek derecede yararlan-
mayı da beraberinde getirmektedir.  

Tüm üyelerimizin bizlere rahat bir 
şekilde ulaşabilmelerini, sorularını 
cevapsız bırakmamayı ve müm-
kün olduğunca sorunlarına çözüm 
bulmayı vazife biliyoruz ve gerekli 
çalışma ve gayreti gösterdiğimize in-
anıyoruz. 

Genel merkez yönetim kurulu üyel-
erimiz ve personelimizle sizlere daha 
kaliteli ve hızlı hizmet sunabilmek 
için deneyimli ve uzman kadrolarla 
çalışıyoruz. 

Eğitimin yanında sosyal konulara da 
yer veriyor, zaman zaman düzenle-

diğimiz etkinliklerle bunu destek-
liyoruz. Nitekim geçen yıl başlat-
tığımız Ulusal Din ve Toplum Fotoğraf 
Yarışması’nın II.si uluslararası olarak 
düzenlenmiş olup dergimizin arka 
kapağında ilanı yer almaktadır. 
Uluslararası standartlarda ve bir çok 
fotoğraf sanatçısının ve amatör fo-
toğrafçının katılımıyla gerçekleştirilen 
yarışma sonrası düzenleyeceğimiz 
sergimizle de sosyal etkinliklerimizi 
devam ettireceğiz.

Diyanet-Sen bu gün 71 milyonu geçen 
üye sayısı, yüzde 87’ ye varan send-
ikalaşma oranı, 12 yıldır yetki ve yu-
karıda saydığım tekamül ve gelişim 
anlayışı ile kurumsallaşmasını her 
geçen gün pekiştirerek yoluna de-
vam etmektedir. Hiçbir zaman her şey 
tamam artık zirvedeyiz ve fazla bir şey 
yapmamıza gerek yok anlayışına sa-
hip olmadık. Hayat devam ettikçe Di-
yanet-Sen var oldukça bu gelişim bu 
tekamül devam edecektir. 

Diyanet-Senimizi bir adım daha ileri-
ye taşımak, gelişimine ve değişimine 
katkı sağlamak  için Genel Başkan ve 
yönetim kurulu üyelerimizden şube 
başkan ve yönetimlerine, il ve ilçe 
temsilcilerimizden tüm üyelerimize  
herkese sorumlulukları ölçüsünde ih-
tiyaç vardır. 

Nimetleri karşısında Allah’a şükret-
meyi, acziyetimiz ve ihtiyaçlarımız 
karşısında O’na dua etmeyi, 
günahlarımıza sürekli tövbe etmeyi; 
insanlara teşekkür etmeyi ve ge-
reğinde özür dilemeyi; kâinattaki tüm 
varlıkların haklarına saygılı davran-
mayı ihmal etmemek dileği ile Allah’a 
emanet olun.

Sanat Adı Altında Çarşaflı Kardeşlerimize 
Kimse Hakaret Edemez

Bu yılın başında Diyarbakır’da büyükşehir beledi-

yesinin desteklediği Kürdistan Sergisi’nde, zincir 

vurulan 6 çarşaflı kadının galerinin ortasına oturtu-

larak sanat adı altında İslam’a ve çarşaflı kardeş-

lerimize hakaret eden zihniyet şimdi de TÜYAP’ın 

İstanbul Kitap Fuarı’nda, ressam Gökhan Aslan 

tarafından açılan sergide yine çarşaf üzerinden 

güzel dinimize hakaret aymazlığında bulundu.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak tepkisini 

ortaya koyan Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet 

Bayraktutar, sanat adı altında çarşaflı kadınların 

zincirlere vurularak sergi salonunda sergilenmesi 

son derece üzücü ve utanç verici bir durumdur. 

Çarşaflı kadınlarımızı bu şekilde zincirlere vu-

rarak sergilemeye çalışanları esefle kınıyorum. 

İnancından dolayı çarşaf giyen kardeşlerimizin 

tercihlerine, inançlarına yapılan bu saygısızlık, ka-

dınlarımızın özgürlüklerini savunmak değil onların 

tercihleriyle alay etmektir, çarşafı giyim tarzı ola-

rak kullanan kardeşlerimize ve İslam’a hakarettir. 

Bu zihniyet içindeki İslam karşıtlığını doğrudan 

dile getirdiğinde gelecek tepkilerden çekindiğin-

den dolayı çirkin düşüncelerini sanat adı altında 

maskelemeye çalışmaktadır. Sergiyi düzenleyen-

leri ve bu çirkin sergiye izin verenleri esefle  

kınıyorum. Bu utanç şovunun derhal durdurulması 

için gerekenin yapılmasını istiyoruz.” dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye’sinin destekledi-

ği bir sergide de benzer görüntülerin yaşandığını 

hatırlatan Bayraktutar, Bizler bu coğrafyada Türk-

Türk, Laz, Çerkez yüzyıllardır birlikte yaşıyoruz. 

Zaman zaman bu kardeşliğimizi bozmaya ve ara-

mıza fitne tohumları ekmeye çalışan bu zihniyet, 

bazen inanç ve mezhep üzerinden bazen ırkçılık 

üzerinden, bazen giyim kuşam üzerinden hep bu 

toplumu ayrıştırmaya kalkışmıştır. Şimdi de sanat 

adı altında bazı kardeşlerimizin giyim tercihi olan 

çarşafı aşağılamaya kalkıyor.

Siz önce kendi beyinlerinize vurduğunuz zincir-

lerden kurtulun. Yüzünüze taktığınız maskeler 

gizlemeye çalışsanız da bir bir düşüyor. Dinine 

inancına bağlı bu toplum sizin gerçek yüzünüzü 

er geç görecektir. Kimse bu milleti inancından, ta-

rihinden, kültüründen uzaklaştıramaz. Kimse bu 

toplumun inancına, tarihi kültürel mirasına hakaret 

edemez. Organizasyonu destekleyen ve yapanla-

rı derhal çarşaflı kardeşlerimizden özür dilemeye 

davet ediyorum.” Şeklinde konuştu.

Sanat adı altında İslam’a ve çarşaflı kardeşlerimize hakaret eden zihniyet şimdi de 
TÜYAP’ın İstanbul Kitap Fuarı’nda, ressam Gökhan Aslan tarafından açılan sergide 

yine çarşaf üzerinden güzel dinimize hakaret aymazlığında bulundu.
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Diyanet-Sen Ailesi
Ankara’da Buluştu

Diyanet-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı Ankara 

Büyük Anadolu Termal Otel’de büyük bir katılımla gerçekleşti-

rildi. 

700’den fazla Diyanet-Sen sevdalısının buluştuğu toplantıya Me-

mur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, Diyanet-Sen 

Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar ve yönetim kurulu üyeleri, 

Eski Milletvekili Şevket Yılmaz, Diyanet-Sen Şube Başkanları ve 

yöneticileri, İl Temsilcileri ve yönetimleri, Genel Merkez Kadınlar 

Komisyonu Başkanı Gülnur Arısoy ve Yardımcıları katıldı.

Toplantıda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, 

önümüzdeki dönem yol haritası da belirlendi.

Toplantının açılışında konuşan Diyanet-Sen Genel Başkanı Meh-

met Bayraktutar 1998 yılında erdemliler hareketiyle filizlenen 

Diyanet-Sen’in, bugün Anadolu’yu kuşatan ulu bir çınar haline 

Diyanet-Sen Genişletilmiş  Başkanlar Kurulu Top-
lantısında konuşma yapan Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, karanlık şer odaklı güçlere 
karşı Memur-Sen’in kurulduğu günden bu tarafa 
dimdik ayakta durduğunu dile getirdi.

Yalçın, “Bugüne kadar çözülen her sorunun, alı-
nan her kazanımın altında yerimiz, terimiz ve im-
zamız var. Bir tarafta kazanımlarımızı artırırken, 
diğer tarafta mazlumların sesini ve sözcülüğünü 
yapıyoruz. Bu tavrımız her zaman sürecek. Yeter 
ki birliğiniz ve beraberliğiniz kaybolmasın” dedi.

Yalçın konuşmasında “ Biz Sendikacılığımızı, 
iyilikleri önermenin kötülükleri önlemenin izdü-
şümü olarak  belirledik. Toplumun tamamını ku-
caklayan yaklaşımla hiç kimsenin rengine, diline, 
meşrebine, mezhebine bakmaksızın mazlumun 
ve mağdurun dini sorulmaz prensibince hareket 
ettik.  Biz bir araya gelerek Malcom X’in Harlem 
dayanışmasını ortaya koyduğumuz için bereket 
hasıl olmuştur.” İfadelerini kullandı. 

700’den fazla Diyanet-Sen sevdalısının buluştuğu toplantıya Memur-Sen Konfederasyonu Genel 
Başkanı Ali Yalçın, Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar ve yönetim kurulu üyeleri, 

Eski Milletvekili Şevket Yılmaz, Diyanet-Sen Şube Başkanları ve yöneticileri, İl Temsilcileri ve yö-
netimleri, Genel Merkez Kadınlar Komisyonu Başkanı Gülnur Arısoy ve Yardımcıları katıldı.

geldiğini ve etki alanının Kars’tan, Edirne’ye, Sinop’dan, Hatay’a uzanan geniş bir coğrafyaya ulaştığını söyledi. 

Yeni bir medeniyet yolculuğuna çıkabilmek için ayağımızı sağlam bir zemine basmamız gerektiğine dikkat çeken Bayrak-

tutar “200 yıldır, dışarıdan ve içeriden dört bir taraftan Türkiye’ye saldırılıyor. Mevzi Türkiye’dir. Mevzi Medeniyet coğraf-

yamızdır. O yüzden zaman mevziyi koruma zamanıdır” dedi.

İçeride ve dışarıda tarihi bir dönemeçte olduğumuzu belirten Bayraktutar, “İçeride kutuplaşma ve gerginlik, dışarıda ise 

kan ve gözyaşı hâkimdir. Böyle bir ortamda, kadim medeniyetimizin lokomotif gücü olan Diyanet-Sen’e her zamankinden 

daha fazla ihtiyaç olduğu açıktır. Bu istişare ve değerlendirmelerde sadece sendikamızın söylemlerini, stratejilerini, pro-

jelerini, çözüm önerilerini değil, inşallah Diyanet-Sen’in ve Türkiye’nin bundan sonraki yol haritasını çizeceğiz.” Şeklinde 

konuştu

Yalçın: Karanlık odaklara karşı Memur-Sen dimdik ayakta!
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Diyanet-Sen Ankara’da gerçekleştiri-
len  ve şube başkanları, yönetimleri ile 
il temsilcileri ve yönetimlerinin katıldı-
ğı 700 kişiden fazla bir katılımın sağ-
landığı Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 
Toplantı sonrası sonuç bildirgesi ya-
yınladı.  Ülke ve dünya meselelerinin 
yanı sıra çalışma hayatı, kamu sendi-
kacılığı, diyanet ve vakıf  çalışanlarının 
yaşadığı problemlere çözüm önerileri-
nin sunulduğu sonuç bildirgesi şöyle: 

İlitam
İlitam’a Sınavsız Geçiş Hakkı İlahiyat 
ön lisans programını bitiren Diyanet 
İşleri Başkanlığı çalışanlarına sınavsız 
lisans tamamlama hakkı tanınması ve 
İLİTAM program kontenjanlarının tüm 
talepleri karşılayacak ölçüde arttırıl-
ması din görevlilerinin eğitim seviye-
sinin yükseltilmesi, özlük hakları ve 
Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri 
yeterlikleri açısından bu personelin 
İlahiyat Lisans tamamlamalarına acil 
ihtiyaç bulunmaktadır.

Rotasyon Uygulaması Tama-
men Kaldırılmalıdır 
2014 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı 
Atama ve Yer Değiştirme yönetmeli-
ğinde yapılan değişiklikle yürürlüğe 
giren ve 2015 yılı itibariyle dondurulan  
rotasyonun, tamamen yönetmelikten 
kaldırılmasını, kurum çalışanlarının 
yeni bir düzenleme ile bu mağduriyet-
lerinin giderilerek rahatlatılması bek-

lenmektedir.  

Diyanet Akademisi
Diyanet Akademisi, zamanın gerekle-

rine göre donanımlı, nitelikli ve model 

din görevlisi ihtiyacını karşılamak için 

gerekli görülmektedir. 

Kadınlar Sendikal Örgütlenme-
de Daha Aktif Rol Almalı
Diyanet İşleri Başkanlığı  en köklü ku-

rumlarımızdan birisi ve sendikalaşma 

oranı en yüksek kamu kesimi olma-

sına rağmen kurumumuzda da kadın 

çalışan oranı maalesef düşüktür. 

Genel Merkezden başlattığımız Kadın-

lar Komisyonlarının şube ve il yönetim-

lerinde de bir an önce kurulması daha 

önce kurulanların da daha aktif hale 

getirilmesi elzemdir. 

Boş Kadroların Doldurulmalı
Diyanet İşleri Başkanlığı’nda şu anda 

11 bin 875 boş kadro bulunmaktadır. 

Din hizmeti doğası gereği boşluk ka-

bul etmeyen bir alandır. Bu nedenle 

en kısa sürede kurumumuzdaki bu 

boş kadroların doldurulması din hiz-

metinin daha sağlıklı yürütülmesi açı-

sından elzemdir. 

Vekil ve Fahri Çalışanlar Kad-
roya Alınmalıdır 
Yıllardır Diyanet İşleri Başkanlığı bün-

yesinde fahri ve vekil olarak görev ya-

pan bütün yeterliliklere haiz çalışanla-

rın son kez kadroya alınması gerekir. 

Yeni Anayasa, Din ve Vicdan 
Hürriyeti
- Yeni anayasa için 12 Eylül 2010’da 
yapılan referandumda  evet diyen bu 
millet, seçimler öncesi yeni anayasa 
sözü veren siyasilerimizden de biran 
önce bu sözlerini yerine getirmelerini 
beklemekte  ve talep etmektedir. Mil-
letten aldığı yetkiyle meclisimiz ülke-
mizde yegâne güçtür ve öyle olmaya 
da devam edecektir.  

Müslüman Coğrafya’da Akan 
Kanın Durdurulmasını İstiyoruz
Bugün  Filistin, Suriye, Arakan başta  
olmak üzere  dünyanın çeşitli bölgele-
rinde akan Müslüman kanı karşısında 
uluslararası hukukun tanınması, ulus-
lar arası kuruluşların harekete geçme-
mesi kabul edilemez. 

Sınır İhlali Kabul Edilemez
Rusya’nın sınır ihlallerini ve Türkiye’ye 
takındığı tavrı kınıyoruz. Türkiye’nin 
halihazırda takındığı tavrı destekliyo-
ruz.

Birlik ve Kardeşlik Projesini 
Destekliyoruz    
Teröre hayır, kardeşliğe evet diyoruz. 
Terörün her türlüsüne kimden ve ner-
den gelirse gelsin karşıyız. Yüzyıllar 
boyunca  birlik ve beraberlik içinde 
yaşamış bu milleti ırk, mezhep siyasi 
görüş gibi ayrıştırmalarla kutuplaştır-
maya çalışanlara izin verilmeden milli 
birlik ve kardeşlik projesi sonuna ka-
dar yürütülmelidir.

Diyanet-Sen Genişletilmiş Başkanlar
Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirgesi

Diyanet-Sen Genel Merkezi olarak Bir 
bankanın daha fazla katılımcı sağla-
mak adına düzenlediği formun Diya-
net-Sen yetkililerinden teyit alınarak 
yapılmadığı kamuoyuna saygıyla du-
yurulur.

Mart 2015 tarihinde din görevlilerinin 
bir araya geldiği mutat toplantıda bir 
bankanın Beypazarı Şubesinin hazır-
ladığı form sendikamız tarafından cid-
di bir tepkiyle karşılanmıştır.

Diyanet-Sen’in hiçbir talebinin olma-
dığı, tamamen bilgimiz dışında yapı-
lan bir çalışma olduğunu kamuoyuna 
önemle sunuyoruz.

Yapılan görüşmeler neticesinde for-
mu düzenleyen bankanın bu çalışma-
ları teyit almadan yapması münase-
betiyle bütün üyelerimizden özürleri 
istenmiştir.

Haberin kamuoyuna servis edilmesi-

ni sağlayan BBP Genel Başkan Yar-
dımcısıyla yapılan görüşme neticesin-
de haberin aslının olmadığı ve teyit 
alınmadan yapılan bir çalışma olduğu 
bilgisi kendilerine iletilmiştir.

Haberin yanlışlığından dolayı üzüntü 
içerisinde olduğunu belirten TWİT-
TER sahibi Kartal Kaptan görüntüyü 
anında kaldırma inceliğinde bulun-
muş, bütün üyelerimizden özür dile-
yerek gereken açıklamayı yapmıştır.

Kamuoyuna Duyurulur!

Şevki Yılmaz: Diyanet Personeli

Türkiye’nin Gelişmesi  İçin Çalışmalı

Diyanet-Sen’in Genişletilmiş  Başkanlar Kurulu  
Toplantısında bir konuşma yapan Şevki Yılmaz, 
Diyanet personelinin Türkiye’nin kalkınması için 
canla başla çalışması gerektiğini belirtti.

Türkiye’nin dört bir yanından toplantıya gelen 
din görevlilerine seslenen Yılmaz “Sorumlu-
luğunuzun makamınız kadar büyük olduğunu 
biliyorsunuz. İki sınıf vardır ki onlar düzelirse 
toplum düzelir onlar bozulursa toplum bozulur. 
Allah Resulünün lisanıyla alimler ve yöneticiler. 
Allah bizi dinsiz ve vatansız bırakmasın. Dinsiz 
vatan, vatansız dinin payidar olması mümkün 

Arısoy: Kadınlarımız Sendikal

Kadrolarda Daha Aktif Rol Almalı

Diyanet-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 

Toplantısı’nda konuşan Genel Merkez Ka-

dınlar Komisyonu Başkanı Gülnur Arısoy, iş 

hayatında olduğu gibi kadınların sendikal ör-

gütlenmede de erkeklere oranlara daha az rol 

aldıklarını ifade ederek kadınların daha aktif 

rol aldığı bir sendikal örgütlenme için kolları 

sıvadıklarını ifade etti. 

Arısoy “Kadim medeniyetimizin bize bıraktığı 

mirasa sımsıkı sarılarak, ayaklarımızı yere sa-

pasağlam basarak ve milli manevi değerle-

rimizden taviz vermeden,  atacağımız hiçbir 

adımda Hak’tan, hakikatten ve adaletten şaşmadan vazifemizi yerine getirmeye çalışacağımızdan şüpheniz olmasın.” dedi.  

değildir.” dedi. 

Dünyanın gözü’ün  Türkiye’de olduğunun altını çizen Yılmaz “Tüm oyunlar Türkiye üzerinde oynanıyor. Türkiye’nin 
önemi Mekke’den sonra ikinci önemli merkez olmasıdır” şeklinde konuştu. 
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Hukuk Köşesi

Sendikacılıkta Devrim/Memur-Sen’de Bir İlk 
“E-Hukuk Danışma” Sistemi Diyanet-Sen’de

Hak Arama Mücadelesinde
Durmak Yok!

Hukuk kuralları toplumsal yaşam için son derece önemli 

olup, her zaman herkese gereklidir. Dolayısıyla hukuki 

sorunları olan kişiler içinde bulundukları durumdan bir 

an önce çıkmanın yollarını profesyonel destek almak 

suretiyle aramaktadırlar. Özellikle kamu görevlilerinin 

görevleri ile ilgili yaşadığı hukuki sorunlara çözüm bula-

bilmesi yani hak arama mücadelesinde doğru adım ata-

bilmesi sendika ile anlam kazanmaktadır. Kamu görev-

lisinin üyesi olduğu sendikadan alacağı hukuk destek 

bu anlamda çok önemli olup, ancak bu şekilde hukuki 

sorunlara doğru ve etkili çözüm bulunabilmektedir.  

Hukuki probleme doğru çözüm somut olayın yorum 

ve gereksiz açıklama yapmadan doğru ve sorunun net 

olarak anlatılmasına bağlıdır. Bizde ilklerin sendikası Di-

yanet-Sen olarak üyelerimizin hukuki sorunlarına daha 

hızlı cevap ve daha etkili çözüm alabilmeleri için “e-hu-

kuk danışma sistemini” geliştirmiş ve devreye sokmuş 

bulunmaktayız.  

Memur-Sen’de ve Sendikacılıkta bir ilk olan bu uygula-

ma ile teknolojinin imkânlarını da kullanarak üyelerimize 

daha kaliteli/hızlı/etkili ve çözüm odaklı hukuki destek 

verilmesi amaçlanmaktadır.

Uygulamada üyelerimizin hukuk büromuza ulaşıp hu-

kuksal sorunlarını anlatmaları ve buna ilişkin belge gön-

Öte yandan Hukuki görüş veya yeni dava takibi isteyen 

üyelerimiz başvurularını bu sistem üzerinden “form” 

doldurarak yapacaklardır. Yine form üzerinden belge 

yükleme imkanı da olduğundan belgeler de bu şeklide 

gönderilebilecektir. Mevcut dava dosyasını görmek, in-

celemek, örnek indirmek veya dosyasına doğrudan ev-

rak yüklemek isteyen üyelerimizin de bu sistemi rahat-

lıkla kullanabileceklerdir. 

Ayrıca yapılan başvurular avukatlarımız tarafından acili-

yet sırasına göre mesai saatleri içerisinde telefon veya 

e-mail yolu ile cevaplandırılacaktır. 

Yani “e-hukuk danışma” sistemi ile teknolojinin avan-

tajlarından da faydalanılarak hukuki konularda verimli 

destek sağlanması için zorunlu olan bilgi ve belge pay-

laşımının internetten ve online yapılması suretiyle, kişi 

kaynaklı hataların minimize edilmesi de hedeflenmiştir. 

Sistem üzerinden gönderilecek hukuki yardım talepleri-

ne ve bilgi ve belgelere ilişkin değerlendirmeler sistem 

üzerinden karşılanacağından hem zamandan hem de 

kaynaklardan tasarruf sağlanacaktır. Bu şekilde avukat 

kendisinden istenen hukuki yardımı daha kapsamlı ola-

rak çözüme kavuşturacaktır. Bu şekilde başvuru yapan 

üyemizin sorunu hızlı ve etkili bir biçimde çözüme kavu-

şacaktır.

Sistem tamamen uygulamaya geçirildiğinde en başta 

hukuk bürosuna gelen gereksiz telefon yoğunluğunda 

ciddi bir azalma ve hukuk dışı taleplerin de önüne ge-

çilmesi ve üye olmayan kişilerin tespit edilmesi hedef-

lenmektedir.

dermeleri dahi bazen saatler bazen de günler sürmekte 

olup, birçok “telefon meşgul, ulaşamıyorum, benim ko

num acil, belge geldi mi? Fax numarası kaç ve Belge 

eksik çıktı bir daha gönderin”  şeklinde telefon trafiğine 

neden olmakta sonuçta üyemizin işlemi uzun sürmek-

tendir. 

Ayrıca genel merkeze gelen telefon yoğunluğunun ne-

redeyse yarısı “Benim davam ne oldu? Davam hangi 

aşamada? Davam hangi mahkemede?” şeklindeki ta-

leplerden de oluşmaktadır. İşte kurulan bu sistem ile bu 

yoğunluk ortadan kalkacak ve üyelerimiz dilediği gibi 

dosya bilgilerine ulaşacaklardır.

Hukuk Köşesi

Hak arama mücadelesinde 

üyelerimiz, her türlü yasal 

zeminde/özellikle davalarda 

Sendikamız avukatları tara-

fından temsil edilmektedir. 

Kazanım niteliğinde veya 

emsal olabilecek bu dava-

lardan bir kaçını sizlerle pay-

laşıyoruz.

1- Mahkeme “somut se-
bep gösterilmeyen ata-
ma işleminin yürütmesi-
ni” durdurdu.
Ankara’ da Yenimahalle’den 

Ayaş’a sürgün edilen bir 

üyemizin atama işleminin 

iptali için açtığımız davada 

Ankara 11. İdare Mahkemesi 

2015/20135 sayılı dosyasın-

da yer alan“…davacı hakkın-

da bir kişi haricinde olumsuz 

bir beyanda bulunulmadığı 

bunun haricinde davacının 

hizmet gereği olarak görev yeri değişikliğini gerektirecek somut bir sebep de ortaya konulamadığı anlaşıldığından 

davacının hizmet gereği İmamı Azam Camiine naklen atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulun-

mamaktadır. 

Dava konusu işlemin uygulanması halinde; davacının aile birliği ve çalışma hayatı açısından telafisi güç zararların 

ortaya çıkabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Açıklanan nedenlerle hukuka aykırılığı açık ve uygulanması halinde telafisi güç zararlara yol açabilecek nitelikte olan 

dava konusu işlemin…dava sonuna kadar yürütülmesinin durdurulmasına…” şeklindeki gerekçe ile atama işleminin 

yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

2- Mahkeme “memuriyet mahalli dışında hizmet içi eğitim kursuna katılan personele geçici görev 
harcırahı ödenir.” dedi. 
Memuriyet mahalli dışında hizmet içi eğitim kursuna katılmak için görevlendirilen üyemize bağlı olduğu müftülüğün-

ce yolluk ödenmemiş olup, ödememe işleminin iptali için açılan davada Sakarya 2. İdare Mahkemesi 2015/163 E. 

– 2015/857 K. sayılı kararında “memuriyet mahalli dışında Düzce İl merkezine görevlendirme yapılması” nedeniyle 

geçici görev harcırahı ödenmesine hükmetmiştir.

3- Öte yandan sözleşmeliden kadroya geçen üyelerimiz adına açtığımız davalar devam etmekte olup, dava açmayan 

üyelerimizin kadroya geçtikleri tarih itibariyle “5 yıllık hak düşürücü” süreyi göz önüne almaları, buna göre kurumla-

rına yolluk için müracaat etmeleri ve olumsuz cevap aldıklarında Sendikamız Hukuk Bürosu ile iletişime geçmeleri 

gerektiğini de vurgulamak istiyoruz.

Diyanet-Sen Hukuk Bürosu

Av. H. Muharrem MANKIR

Av.H.Muharrem Mankır
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Teşkilat Çalışmaları Teşkilat Çalışmaları

Diyanet-Sen Genel Merkez Yönetimi Konya ve ilçelerinde 
teşkilat çalışmasında bulundu. Genel Başkan Yardımcıları 
Hacibey Özkan, Mehmet Yaman ve Hacı Bayram Gür’den 
oluşan genel merkez yönetim kurulu üyeleri Konya merkez ve 
ilçelerinde Müftülük din görevlileri mutat aylık toplantılarına 
katılarak Diyanet-Sen’in kazanımları, çalışmaları ve gündeme 
ilişkin değerlendirmelerde bulundular. Müftülük ziyaretleri 
gerçekleştirdiler. 16-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen 
toplantılara Konya Şube Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu 
üyeleri de katıldı.

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcıları Hacibey Özkan ve 

Mehmet Yaman Kastamonu’nun Taşköprü ve Tosya ilçele-

rinin müftülük aylık mutat din görevlileri toplantılarına katı-

larak Diyanet-Sen’in çalışmaları ve kazanımlar konusunda 

katılımcılara bilgi verdiler. 

15 Haziran 2015’te gerçekleştirilen teşkilat çalışmasına ge-

nel başkan yardımcılarının yanı sıra Kastamonu Şube Başka-

nı İrfan Bakır ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Genel Baş-

kan Yardımcıları Hacıbey Özkan ve Mehmet Ali Omurca teş-

kilat çalışmaları kapsamında Samsun’da din görevlileri ile bir 

araya geldi.

Çok sayıda din görevlisinin katıldığı programa Milletveki-

li Ahmet Demircan,Terme Belediye Başkanı , Diyanet-Sen 

Samsun 1 ve 2 Nolu şube başkan ve yardımcıları, Ak Parti 

ilçe Başkanı Ordu 1 Nolu Şube Başkanı ve 17 ilçe temsilcilik-

leri toplantıda hazır bulundu.

Diyanet-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri teşkilat 

çalışmaları kapsamında Osmaniye’de din görevlileri ile bir 

araya geldi.

Osmaniye’de yapılan toplantıya Genel Başkan Yardımcıla-

rı Hacibey Özkan, Mehmet Ali Omurca ve Mehmet Yaman 

katıldı.  Sendikal kazanımlar ve değerler sendikacılığı konu-

larında dinleyicilere bilgi veren genel merkez yönetim ku-

rulu üyeleri Diyanet-Sen’in 12 yıldır yetkili olduğunu ve bu 

dönemde din görevlileri için bir çok kazanıma imza atıldığını 

belirttiler.

Diyanet-Sen Genel Başkan’ı Mehmet Bayraktutar Bursa’da 
teşkilatıyla bir araya geldi. Bursa 1 ve 2 Nolu Şube yönetim 
ve üyeleri ile ayrı ayrı toplantılar düzenleyen Bayraktutar, 
“Etrafımızda şerrin avukatları da olsa, Ebucehil vari yaklaşım-
lar da olsa, bizler yaşantımızla, söylemlerimizle din görevlisi 
olduğumuzu hissettirmeliyiz.” dedi.

Toplantıda  Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Omurca, 
Cebrail Yakışır, Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Yüksel Gümüş, 2 
Nolu Şube Başkanı Tevfik Bak, Memur-Sen Bursa İl Başkanı 
Numan Şekerci de birer konuşma yaptı. 

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcıları Hacibey Özkan ve 

Cebrail Yakışır Adıyaman Kahta Müftülük Aylık Din Görevlile-

ri Toplantısına katıldı.

Burada din görevlilerine hitap eden Genel Başkan Yardımcı-

sı Hacibey Özkan, başarılı bir toplu sözleşme dönemi geçiril-

diğine değinerek gerek tüm memurlar gerekse din görevlile-

ri olarak yeni kazanımlara imza atıldığını kaydetti. 

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Omurca 

teşkilat çalışmaları kapsamında Balıkesir’de Diyanet-Sen 

üyeleri ile bir araya geldi. 

Din görevlilerinin devletin her bir bölgesine, muhtarı olma-

yan beldesinde Al Bayrak gibi dalgalandığını belirten Omur-

ca “Son yaşanan olaylarda ezanın susmaması için çırpınan 

din görevlilerine, bayrağın inmemesi için tetikte olan güven-

lik birimlerimize şükran ve sevgilerimi sunuyorum.” dedi. 

Diyanet-Sen Genel Merkez yönetimi teşkilat çalışmaları-

na devam ediyor. Kahramanmaraş şube yönetimi ve çok 

sayıda üye ile bir araya gelen Diyanet-Sen Genel Başkan 

Yardımcıları sendikal bilinç ve son günlerde yaşanan gün-

demi değerlendirdi. Toplantıya  Genel Başkan Yardımcıları 

Hacıbey Özkan, Mehmet Ali Omurca ve Mehmet Yaman 

katıldı. 

Konya Teşkilat Çalışması
Çok Verimli Geçti

Tosya ve Taşköprü’de Teşkilat
Çalışması Yapıldı

“Beşli Çetelere Artık Dur
Deme Vaktidir”

Osmaniye Teşkilat Çalışması 

Bayraktutar: Diyanet-Sen
Vefanın Adıdır

Adıyaman   Kahta Müftülük
Toplantısına Katılım

Omurca, Balıkesir’de Diyanet-Sen
Üyeleri İle Bir Araya Geldi Kahramanmaraş

Teşkilat Buluşması
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Teşkilat Çalışmaları İl Divan ve İstişare ToplantılarıTeşkilat Çalışmaları

Diyanet-Sen genel merkez yönetim kurulu üye-
leri Aydın Genişletilmiş il divan toplantısının ar-
dından Aydın merkez ve ilçelerinde teşkilat ça-
lışmasında bulundular. 

Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Omurca 
ve Cebrail Yakışır’ın katıldığı genişletilmiş il di-
van toplantısına ayrıca İl Müftüsü Ömer Kocao-
ğul, İlçe müftüleri, AK Parti İl Başkanı ve başkan 
yardımcıları, Memur-Sen İl Başkanı İsmail Yiğit, 
Şube Başkanı Ahmet Emirdağ ve yönetim ku-
rulu üyeleri, denetim ve disiplin kurulu üyeleri 
ile ilçe temsilcileri ile yönetimleri  de katıldı.  
15 Kasım 2015’te gerçekleştirilen toplantı olduk-
ça verimli geçti.

Diyanet-Sen Kırıkkale Şubesi divan toplantısı 

Genel Başkan Yardımcısı Cebrail Yakışır’ın ka-

tılımı ile gerçekleştirildi. Geniş katılımlı il divan 

toplantısına il yönetimi, denetim ve disiplin ku-

rulu üyeleri ve ilçe temsilcileri katıldı. 

Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcı-

sı Cebrail Yakışır, Diyanet-Sen’in bu yıl Mayıs 

ayı sendika üye sayılarına göre 12. Kez yetki-

yi aldığını hatırlatarak “Din görevlileri ile vakıf 

çalışanlarına hak üretme merkezi, üyesine, ül-

kesine, insanlığa, halka,  Hakk’a hizmete ada-

nan gönüllerin sendikası,  Diyanet-Sen 12.  Kez 

yetkili olmanın gururunu ve onurunu yaşıyor.  

Bu büyük bir başarıdır. Diyanet-Sen  İstikrar ve 

güvenin adresidir.”dedi. 

Diyanet-Sen Eskişehir Sivrihisar ilçe müftülük 

din görevlileri aylık mutat toplantısı Diyanet-Sen 

Genel Merkez yönetim kurulu üyelerinin katılımı 

ile gerçekleştirildi. 

Toplantıya Diyanet-Sen Genel Başkan Vekili Os-

man Aydın, Genel Başkan Yardımcıları Mehmet 

Ali Omurca ve Mehmet Yaman, Eskişehir Şube 

Başkanı İlhan Köroğlu ve yönetim kurulu üyeleri 

ve müftülük çalışanları katıldı. 

Amasya İl Divan Toplantısı genel merkez yöne-

tim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 

Diyanet-Sen Amasya Şubesi Konferans Salo-

nu’nda 12 Ekim 2015’te  gerçekleştirilen il divan 

toplantısına Genel Başkan Vekili Osman Aydın, 

Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Gür, 

Amasya şube yönetimi, denetleme ve disiplin 

kurulu üyeleri ve ilçe temsilcileri katıldı. 

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 

Ali Omurca Nallıhan İlçe Müftülüğü aylık din 

görevlileri mutat toplantısına katılarak Diya-

net-Sen’in çalışmaları konusunda katılımcılara 

bilgi verdi. 

Nallıhan Müftülük Toplantı Salonu’nda gerçek-

leştirilen toplantıya İlçe Müftüsü Fahrettin Bek-

taşoğlu, Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Fevzi 

Mercan, Şube Başkan Vekili Burhan Eroğuz ve 

müftülük çalışanları katıldı. 

Kayseri Şube Yönetimi Mersin Silifke’de il Di-

van Toplatısı Gerçekleştirdi. 

Şube Başkan Vekili Abdurrahman Ulucan’ın 

açılış konuşmasını yaptığı toplantıda Koca-

sinan İlçe Temsilcisi Seyit Çetin Kuranı Kerim 

tilaveti yaptı. Divan Başkanı Mehmet Ali Omur-

ca, Başkan Yardımcılığını da Hacıbey Özkan ve 

Mehmet Yaman yaptı. Toplantıya aynı zamanda 

Mersin Şube Başkanı Ahmet Görgülü ve yöne-

tim üyeleri katıldı.

Aydın’da İl Divan Toplantısı ve
Teşkilat Çalışması Kırıkkale Genişletilmiş İl Divan

Toplantısı Gerçekleştirildi

Sivrihisar Müftülük
Toplantısı Yapıldı

Amasya İl Divan Toplantısı
Yapıldı

Nallıhan Müftülük Toplantısı
Verimli Geçti Kayseri İl Divan Toplantısı

Silifke’de Yapıldı

Daha sonra Genel Başkan Vekili Osman Aydın’ın da katılımı ile Aydın Merkez Efeler ilçesi ile Bozdoğan,  Çine, İncirlio-
va, Karacasu,  Karpuzlu, Köşk,  Kuyucak ,  Söke,  Sultanhisar İlçelerinde 2 gün süren teşkilat çalışmaları yapıldı. 
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İl Divan ve İstişare Toplantılarıİl Divan ve İstişare Toplantıları

Diyanet-Sen Sakarya Şubesi il divan toplantısını 

yaptı. Şube Başkanı Ali Güzeldal başkanlığında 

toplanan şube yönetimi, denetim ve disiplin ku-

rulu üyeleri yapılan çalışmaları değerlendirerek  

önümüzdeki dönem yapılacaklar konusunda 

görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda konuşan Şube Başkanı Ali Güzeldal, 

ilkeli hizmet sendikacılığı anlayışı ile bu günlere 

gelindiğini bundan sonrada bu ilkelerden taviz 

vermeden din görevlileri ve vakıf çalışanlarına 

hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. 

Hatay İl Divan toplantısı geniş katılımla gerçek-

leşti. Hatay Antakya Belediye Başkan’ı İsmail 

Kimyeci, Hatay il Müftüsü Hamdi Kavillioğlu’nun 

katıldığı il divan toplantısı Antakya Belediyesi 

Toplantı Salonunda gerçekleşti. 

Diyanet-Sen Hatay Şube yönetimi, ilçe temsil-

cilerinin hazır bulunduğu toplantıda  teşkilatına 

hitap eden Bayraktutar, İmamları cami temizlik-

çisi gibi gören zihniyetten vazgeçilmesi gerek-

tiğini söyledi. 

Diyanet-Sen Kütahya Şubesi divan toplantısı 

genel merkez yönetim kurulu üyelerinin katılımı 

ile gerçekleştirildi. 

Toplantıya Genel Başkan Yardımcıları Hacibey 

Özkan ve Mehmet Ali Omurca, Şube Başkanı 

Nazif Kocaçoban ve yönetim kurulu üyeleri, di-

siplin ve denetim kurulu üyeleri ve ilçe temsilci-

leri katıldı. 

Diyanet-Sen Samsun 1 Nolu Şube genişletilmiş 

divan toplantısı genel merkez yönetim kurulu 

üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 16  Mayıs 

2015’te Samsun Öğretmenevi Toplantı Salo-

nu’nda gerçekleştirilen toplantıya Genel Baş-

kan Yardımcıları Hacibey Özkan, Cebrail Yakışır 

ve Mehmet Yaman, şube yönetimi, denetim ve 

disiplin kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri, kadınlar 

komisyonu ve  iş yeri temsilcileri katıldı. 

Diyanet-Sen Malatya  Şube divan toplantısı ge-

nel merkez yönetim kurulu üyelerinin katılımı 

ile Malatya Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi.  

16 Ağustos 2015’te gerçekleştirilen genişletil-

miş il divan toplantısına Genel Merkez Yöne-

timinden Genel Başkan Yardımcıları Hacibey 

Özkan ve Hacı Bayram Gür, İl Müftüsü Ümit 

Çimen, Merkez  Yeşilyurt İlçe Müftüsü Mehmet 

Çınar, Memur-Sen İl Başkanı Kerem Yıldırım, 

Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin  ve yö-

netim kurulu üyeleri, denetim ve disiplin kurulu 

üyeleri ile ilçe temsilcileri  ve yönetimleri ka-

tıldı. 

Diyanet-Sen Şanlıurfa Şubesi divan toplantısı  

Maraş Zeytinlik’te şube yönetimi, denetim ve 

disiplin kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri ve yöne-

timlerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 

Toplantıda konuşan Şube Başkanı Mehmet Şi-

bak, Diyanet-Sen’in bu yıl  12. kez yetkiyi aldı-

ğını hatırlatarak “ Diyanet-Sen yetkili sendika 

olmanın haklı gururunu yaşarken zirvede kal-

manın gereklerini de yerine getirmeyi ihmal 

etmeden yoluna devam ediyor.” Dedi. 

Sakarya Şubesi İl Divan
Toplantısı Gerçekleştirildi Hatay İl Divan Toplantısı

Geniş Katılımla Yapıldı

Kütahya İl Divan
Toplantısı Yapıldı

Samsun 1 Nolu Şube
Genişletilmiş Divan Toplantısı
Yapıldı

Malatya Genişletilmiş İl Divan
Toplantısı Gerçekleştirildi Şanlıurfa İl Divan Toplantısı

Geniş Katılımla Gerçekleştirildi



28 www.diyanet-sen.org.tr ARALIK 2015 29www.diyanet-sen.org.tr ARALIK 2015

İl Divan ve İstişare Toplantıları Şube ve İl Haberleri

Diyanet-Sen Genel Başkan’ı Mehmet Bayrak-

tutar Adana il divan toplantısında üyeleri ile bir 

araya geldi. Teşkilat çalışmaları kapsamında ya-

pılan programda Bayraktutar çarpıcı konulara 

değindi.

Konuşmalarında Fransa’daki saldırılara deği-

nen Bayraktutar; “Bu saldırı birliğe, kardeşliğe 

kastetmeye çalışanların oyunudur. Bu saldırı da 

göstermiştir ki terörün dini, milleti, rengi yoktur. 

Bu saldırılar dünyayı kana bulamak isteyenlerin 

niyetleridir. Bu saldırıları kınıyoruz” dedi.

Diyanet-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu 

Üyeleri Çorum’da bir dizi ziyaret gerçekleştir-

di. Genel Başkan Vekili Osman Aydın ve Hacı 

Bayram Gür Çorum Şube Başkanı Ali Yıldız ve 

yönetimini ziyaret ederek çalışmalar konusun-

da bilgi aldılar. 

Daha sonra Çorum Şube Yönetimi ile birlikte 

Çorum Valisi Ahmet Kara’yı ziyaret eden Diya-

net-Sen yönetimi Diyanet-Sen’in çalışmaları ko-

nusunda Vali Kara’ya bilgi verdi. Heyet ayrıca 

yeni atanan Çorum il Müftüsü Ahmet Akın’ı Müf-

tülük makamında ziyaret ederek yeni görevinde 

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcıları Ha-

cibey Özkan ve Mehmet Yaman Ordu 1 ve 2 

Nolu Şube yönetim, denetim ve disiplin kurulu 

üyeleri ile ayrı ayrı bir araya gelerek şubelerin 

sorunları konusunda değerlendirmelerde bu-

lundular. 

Ordu 2 Nolu Şube’nin kahvaltılı istişare toplan-

tısına Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 

Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve Millet-

vekili İhsan Şener  de  katıldı.

Genel Başkan Yardımcısı Hacibey Özkan ay-

rıca Kumru ilçe müftülük toplantısına katılarak 

Adana İl Divan
Toplantısı Yapıldı

Çorum Şubesi’ne Ziyaret

Ordu 1  ve 2 Nolu Şube
İstişare Toplantıları Yapıldı

katılımcılara Diyanet-Sen’in çalışmaları konusunda bilgi verdi. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yaman ise İkizce ilçe 

müftülük toplantısına katılarak toplu sözleşme süreci  ve kazanımlar konusunda katılımcılara bilgi verdi. 

başarılar diledi. Müftülük personelini de ziyaret eden Diyanet-Sen heyeti AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu’yu da 

makamında ziyaret ederek sendikal çalışmalar ve kazanılar konusunda Uslu’ya bilgi verdi. 

Diyanet-Sen İstanbul 2 Nolu Şube tarafından düzenlenen 

‘Türkiye’nin dünü, bugünü ve yarını’ konulu konferans büyük 

bir katılımla gerçekleştirildi. 

Konuşmacı İlahiyatçı-Yazar, Rize eski Milletvekili Şevki Yıl-

maz’ın katıldığı program 24 Ekim 2015’de Üsküdar Beledi-

yesi Nikah Salonu’nda yapıldı.

Programa ayrıca Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 

Diyanet-Sen Genel Başkan Vekili Osman Aydın ve çok sayı-

da davetli katıldı.

Diyanet-Sen Çorum Şubesi ve Memur Sen Çorum İl Tem-

silciliği tarafından hazırlanan ‘Türkiye’nin dünü, bugünü ve 

yarını’ konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Rize eski 

Milletvekili Şevki Yılmaz, hatipliğini bir kez daha konuşturdu. 

Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa, Rize 

eski Milletvekili Şevki Yılmaz, Müftü Mehmet Aşık, Kamu 

Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Ömer Sobacı, AK Parti 

İl Başkanı Rumi Bekiroğlu, Memur Sen İl Başkanı Ahmet Sa-

atçi ve çok sayıda davetli katıldı.

Diyanet-Sen Adana Şubesi, İl-İlçe yönetimleri, kadın kolları 

ve üyeleriyle geleneksel piknik şöleninde buluştu.

Piknik programında konuşan Şube Başkanı Feysel Akkoç, 

Diyanet-Sen’in Türkiye’nin her köşesinde teşkilatlı büyük bir 

sendika olduğunu hatırlatarak “ 11 yıldır yetkili sendikayız. İs-

tikrarla büyümeye kazanım üretmeye devam ediyoruz. Bu 

yıl Adana’da da yine yetkili aldık. Emeği olan tüm ilçe tem-

silcilerimize tüm üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. 

Diyanet-Sen büyük bir ailedir. Küçük kırgınlıklar her yerde 

olabilir. Önemli olan kardeşlik hukukunu çiğnemeden birlik 

Diyanet-Sen Yeni Mahalle İlçe Yönetimi  24 Kasım Öğretmen-

ler günü münasebeti ile düzenlediği programda hizmette 30 

yılını dolduran üyelerine  teşekkür plaketi ve belgesi verdi. 

Toplantıya Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yıldız ve yö-

netimi, Genel Merkez Kadınlar Komisyonu Başkanı Gülnur 

Arısoy, Yeni Mahalle İlçe Temsilcisi Latif Akıllı ve çok sayıda 

Kur’an Kursu Öğreticisi katıldı. Programın ardından konukla-

ra yemek ikram edildi. Camiler ve Din Görevlileri Haftasında 

da 30 yılını dolduran İmam Hatip ve Müezzin Kayyımlara pla-

ket ve teşekkür belgesi verilmişti. 

Üsküdar’da Türkiye’nin Dünü,
Bugünü ve Yarını Konferansı

Çorum’da “Türkiye’nin Dünü, Bugünü, 
Yarını” Konulu Konferans

Adana Şubesi’nden
Geleneksel Piknik Şöleni

Ankara 1 Nolu Şube’den Emektar
Çalışanlarına Plaket

beraberlik içinde bu büyük ailenin menfaatleri için çalışmaktır.” şeklinde konuştu. 
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Diyanet-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ömer Ev-

sen Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’a Diyanet 

İşleri başkanlığı tarafından yayınlanan Kur’an-ı 

Kerim’in  Kürtçe mealini hediye etti. 

Kalkınma Bakanı ve Diyarbakır Milletvekili Ada-

yı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır Milletvekili adayı 

Fazıl Hüsnü Erdem,  Alattin Parlak ile İl Başkanı 

Muhammed Akar ile birlikte Diyanet Sen-Diyar-

bakır Şubesini ziyaret etti. Diyanet-Sen Şube 

Başkanı Ömer Evsen ve sendika üyeleri  ile bir 

araya gelen Bakan Yılmaz, burada bir toplantı 

gerçekleştirdi. Diyanet-Sen’in yaptığı çalışmalar 

Diyanet-Sen Kars İl Temsilciliği ve İlim Yayma 

Cemiyeti Kars Şubesi’nin birlikte düzenlemiş 

olduğu ve İlahiyatçı-Eski Milletvekili Şevki Yıl-

maz’ın konuşmacı olarak katıldığı Türkiye’nin 

Dünü, Bugünü ve Yarını konulu konferans Kars 

İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda ger-

çekleştirildi.

Şiddetli yağışa rağmen yoğun bir katılımın oldu-

ğu program Diyanet-Sen İl Temsilcisi Ebubekir 

Keleş’in Şevki Yılmaz’a hediye takdimi ile son 

buldu.

Bakan Yılmaz’a Kürtçe
Kur’an-ı Kerim Meali

Kars’ta Türkiye’nin Dünü,
Bugünü ve Yarını Konferansı

hakkında bilgi alan Bakan Yılmaz, çalışmalarından dolayı Evsen’e teşekkür etti.Bakan Yılmaz burada din görevlilerinin 

sorunlarını dinleyerek, bazı açıklamalarda bulundu.

Diyanet-Sen Gaziantep Şubesi, Şahinbey Be-

lediyesi  sponsorluğunda üyelerini şehitler 

diyarı Çanakkale’ye götürdü. 9 Mayıs Cumar-

tesi günü  düzenlenen geziye 45 Diyanet-Sen 

üyesi iştirak etti. Metre kare başına üç şehidin 

düştüğü Çanakkale’de  atalarımızın Çanakkale 

geçilmez detirterek düşmana karşı verdikleri 

mücadele ile kanları ile canları ile korudukla-

rı vatan topraklarını ziyaret eden Diyanet-Sen 

üyeleri  Çanakkale ruhunu tekrar yaşayarak 

şehitlerimize dua ettiler. 

Gaziantep Şube Başkanı Müslüm Göral Çanak-

kale Zaferinin yakın tarihimiz açısından son de-

Gaziantep Şubesi’nden
Çanakkale Gezisi

rece önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatarak “Tarihi milli ve manevi değerlerimizi özümsemek açısından Çanakkale 

ziyaretlerini çok önemsiyoruz. Çanakkale ruhunu gelecek nesillere anlatmak durumundayız. Bu hepimizin vazifesidir” 

dedi. 

Diyanet-Sen Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Gele-

neksel  Çanakkale Kültür Turu’nun 7.sini geniş katılımla ger-

çekleşti.  7-10 Ağustos  2015 tarihinde  gerçekleşen ve 92 

kişinin katıldığı gezi programında Çanakkale’nin tarihi yerle-

ri, Çanakkale Savaşı’nın yaşandığı mekanlar, şehitlik gezildi  

ve Çanakkale şehir turu yapıldı.  Gezide ecdadımız bir kez 

daha rahmet ve minnetle anıldı.

Ertesi gün Bursa’ya geçen gezi ekibi Osmanlı’ya başkentlik 

yapmış kentin tarihi ve turistlik yerlerini gezdi.

Diyanet-Sen Mersin Şubesi 12-18 Ekim Camiler ve Din Gö-

revlileri Haftası nedeniyle Mersin Merkez -Toroslar, Akdeniz, 

Yenişehir ve Mezitli İlçelerinde görev yapan üyelerini  10 

Ekim 2015’te hizmetiçi eğitim salonunda kahvaltıda bir araya 

getirdi.

Program,  Hz. Ömer Camii İmam Hatibi Talip Cura’nın oku-

duğu Kur’an Kerim tilavetiyle başladı.Daha sonra din görevli-

lerine hitap eden  Diyanet-Sen Mersin Şube Başkanı Ahmet 

Görgülü Camilerin ve din görevlilerinin toplumdaki önemini 

anlatan bir konuşma yaptı. 

Diyanet-Sen Kocaeli Şubesi’nin organize ettiği 4 günlük Bul-

garistan-Yunanistan gezisi çok verimli geçti.

İzmit Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen ve 45 üyemi-

zin iştirak ettiği gezi programı Bulgaristan Kırcaali ile başladı. 

Sivas Eski Şube Başkanı Recai Yıldız’ın görevli olarak gitti-

ği İskeçe Müftülüğünü ziyaret eden gezi grubu Recai Yıldız 

Hocamızın camisinde öğle namazını müteakip bir program 

düzenledi.  Gerek geziye katılanların gerekse orada bulunan 

cemaatin hoşnut olduğu gezi programların devam ettirilmesi 

kararlaştırıldı. 

Diyanet-Sen Van Şubesi Öğretmenler günü münasebeti ile 

Van’da görev yapan Kuran Kursu Öğreticilerine yönelik ye-

mekli bir program düzenledi. 

Programda konuşan Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Güla-

çar sendikal faaliyetler hakkında bilgi verdi. Kadınlar komis-

yonuna çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, program-

dan dolayı teşekkür etti. 

Kayseri Şubesi’nden Geleneksel
Çanakkale Gezisi

Mersin Şubesi’nden Camiler ve Din
Görevlileri Haftası Etkinliği

Kocaeli Diyanet-Sen’den Bulgaristan
ve Yunanistan Gezisi

Van’da Kur’an Kursu Öğreticilerine
Özel Program
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Çekler

Manisa’nın Salihli İlçesinde geçirdiği elim trafik kazası sonu-

cu vefat eden Kula ilçesi Babuçlu Mahallesi Pınartepe Camii 

İmam Hatibi ve aynı zamanda Diyanet Sen üyesi olan Kemal 

Orak’ın ailesine Diyanet-Sen tarafından 15 bin TL’lik ferdi kaza 

sigortası çeki verildi. Diyanet Sen Manisa Şube Başkanı Ahmet 

Özdemir, Kula Diyanet- Sen İlçe temsilcisi Ali Osman Sönmez 

ve yönetim kurulu üyeleri Orak’ın ailesine taziye ziyaretinde 

bulundu. Diyanet-Sen Manisa Şube Başkanı Ahmet Özdemir 

yaptığı konuşmada, “Merhum hocamızın ailesine taziye dile-

Geçirdiği elim trafik kazası sonucu vefat eden Şanlıurfa Bo-
zova İlçesi’nden üyemiz Abdurrahman Kaya’nın ailesine Diya-
net-Sen tarafından 15 Bin TL ferdi kaza sigorta çeki verildi. 

Diyanet-Sen’in SBN sigorta ile yaptığı anlaşma gereği hocamı-
zın ailesine Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Şibak tarafından 
15 Bin TL’lik çeki teslim edildi. 

Sendika olarak her zaman üyelerinin ve ailelerinin yanında ol-
duklarını belirten Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Şibak, “Mer-
hum hocamıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesi olarak sizlere 

Denizli’de sobadan sızan gazdan zehirlenerek vefat eden 
üyemiz Abdullah Talha Hız’ın ailesine Diyanet-Sen tarafından 
15 Bin TL’lik ferdi kaza sigorta çeki verildi. 

 Çal İlçesi Bahadınlar Camii İmam Hatibi olarak görev yapmak-
ta iken sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek 
vefat eden Diyanet-Sen üyesi Abdullah Talha Hız’ın anne ve 
babasına SBN sigorta ile yapılmış olan anlaşma çerçevesinde 
15 bin TL’lik sigorta çeki 16 Haziran 2015 tarihinde teslim edildi.
Çek teslim törenine Diyanet-Sen Denizli Şube Başkanı Musta-

Geçirdiği elim trafik kazası sonucu vefat eden Diyanet-Sen  
Elmadağ İlçe Temsilcimiz merhum Memduh Ekici’nin ailesine 
Diyanet-Sen tarafından 25 Bin TL ferdi kaza sigorta çeki tak-
dim edildi. 

Vefat eden Ankara Elmadağ ilçe temsilcimiz Memduh Ekici’nin 
ailesini yalnız bırakmayan Diyanet-Sen Ankara 1 Nolu Şube 
Başkanı Ahmet Yıldız, Elmadağ İlçe Müftüsü Metin Arçaklıoğ-
lu’nun da hazır bulunduğu bir törenle 25 Bin TL’lik ferdi kaza 
sigorta çekini merhum hocamızın ailesine takdim etti. 

Çek tesliminde konuşan Yıldız, “Sendika olarak her zaman 
yanınızdayız. Elimizden gelen desteği vermeye devam ede-
ceğiz.” dedi. 

Manisa’da Vefat Eden Üyemize
15 Bin TL Ferdi Kaza Sigorta Çeki

Bozova’da Vefat Eden Üyemizin
Ailesine 15 Bin TL’lik Çek

Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenerek 
Vefat Eden Üyemizin Ailesine

15 Bin TL’lik Çek

Elmadağ Temsilcimizin Ailesine
25 Bin TL’lik Çek

sabrı cemil diliyorum. Hocamızı tabi ki geri getiremeyiz ama küçük bir katkı olarak bu çeki sizlere takdim ediyorum.” Dedi. 
Merhum hocamızın ailesi her zaman yanlarında olmalarından dolayı Diyanet-Sen’e teşekkür etti. 

fa Şimşek, Şube Başkan Vekili İbrahim Kardaş, Şube Başkan Yardımcıları Kasım Kavurkacı ve Bilal Talayman ile Memur-Sen 
İl Başkanı Osman Tavşan katıldı.   

ğinde bulunarak sendika olarak bugün burada size takdim ettiğimiz bu meblağ hocamızı geri getirmeyecektir. Bunu da 

biliyoruz. Ailesinin bir nebze de olsa sıkıntılarını gidermesini temenni ediyoruz.” dedi.




