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Anayasa, bir devletin temel kurumlarının nasıl işleye-
ceğini belirleyen ve oylanarak kabul edilen özel bir 
yasa metnidir. Devletin diğer yasalarından ayrılan 

en önemli yanı ise hepsinin üstünde olmasıdır. Bu nedenle 
“hiç bir yasa anayasaya aykırı olamaz.”

Bazı ülkelerde anayasalar yazılı, bazılarında ise yazısız ge-
nel kabul görmüş kurallar silsilesidir. Yazılı olsun ya da ol-
masın bütün anayasaların ortak noktası devletin kuruluşu-
nu ve işleyişini temel ilkelere bağlamak, devletin yönetim 
biçimini belirlemektir. Bunun yanında, anayasa ile kişilerin 
temel hak ve özgürlükleri güvence altına alınır ve görev 
ve sorumlulukları belirlenir. Kısaca, Anayasa devletin temel 
kanunudur.

Türkiye’de Anayasa (Teşkilat-i Esasiye) lar 

Türkiye’de ilk anayasa, 1876’da yürürlüğe giren Osmanlı 
anayasasıdır. Kurtuluş Savaşı sırasında, 20 Ocak 1921’de 
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu adıyla yeni bir anayasa kabul 
edildi. Cumhuriyet’in ilanından sonra daha kapsamlı bir 
anayasaya gereksinim duyuldu. 20 Nisan 1924’te bu 
amaçla, gene Teşkilat-ı Esasiye Kanunu adını taşıyan yeni 
bir anayasa hazırlandı. Bu anayasada egemenliğin kayıtsız 
şartsız millete ait olduğu belirtilir.

1961 Anayasası 
27 Mayıs 1960’taki askeri darbeden sonra yeni bir anaya-
sa hazırlandı. 1961 Anayasası olarak bilinen bu anayasa, 
halkoylamasıyla yürürlüğe girdi. Türkiye Cumhuriyeti insan 
haklarına dayalı, milli, demokratik ve laik bir sosyal hukuk 
devleti olarak tanımlandı. Bu anayasayla yargı organları-
nın bağımsızlığı, kişi hak ve özgürlükleri ile sosyal hakları 
güvence altına alındı. Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yük-
sek Hakimler Kurulu gibi yeni kurumlar oluşturuldu. 1961 
Anayasası’nda diğer anayasalar gibi egemenliğin millete 
ait olduğu vurgulandı ancak, diğer anayasalardan farklı 
olarak egemenliğin ancak yetkili organlar eliyle kullanıla-
bileceği ilkesi benimsendi.

1982 Anayasası 
12 Eylül 1980’deki askeri darbeden sonra  yapılan anayasa 
7 Kasım 1982’de yapılan halkoylamasıyla kabul edilerek 
yürürlüğe girdi. 1982 Anayasası, bazı hak ve özgürlükle-
re önemli sınırlamalar getirmişti. Son yıllarda ise, özellikle 
Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin bir gereği olarak, 1982 
Anayasası’nda hak ve özgürlükleri genişletici bir dizi deği-
şiklik gerçekleştirilmiştir.

Sivil Anayasa
1961 ve 1982 Anayasaları darbe ürünü anayasalardır. 
Darbe ürünü oldukları için darbecileri yargılamayı ve ceza-
landırmayı yasaklayan, darbelere açık hatta darbeyi teşvik 
eden ve özendiren, temel hak ve özgürlükleri ise kısıtlayan, 
din ve vicdan özgürlüklerinin önüne engeller koyan anaya-
salardı. Askeri yönetimler tarafından yapılan bu darbe ürü-
nü anayasalar yerine siviller tarafından yapılacak yeni ve 
sivil bir anayasa konusunda yeterli konsensüs oluşmuştur.   

Zorunlu din dersi ve türban
Diyanet İşleri Başkanlığı gibi anayasal bir kurumun mev-
cut olduğu bir ülkede zorunlu din derslerinin tartışılması 
anlamsız ve gereksizdir. Geçmişte yaşanan acı tecrübe-
ler ışığında diğer dersler gibi din dersi bütün ilk ve orta 
öğretim kurumlarında seçmeli değil zorunlu ders olarak 
okutulmalıdır. “Din dersi gerekli mi, değil mi?” sorusuna 
milletimizin kahir ekseriyetinin ne cevap vereceği cümle-
nin malumudur. 

Hülasa, devlet, anayasada ifadesini bulduğu şekliyle kişi-
nin maddi ve manevi varlığının gelişmesi için üzerine dü-
şen görevi gereği, din dersi zorunluluğunu getirmiştir. Bu 
nedenle zorunlu din dersleri değil, din eğitiminin önünde-
ki engeller kaldırılmalıdır.

Türkiye kılık kıyafet konusundaki kompleksinden artık 
kurtulmalıdır. Kadınların yarısının her an ayrımcılığa ma-
ruz bırakıldığı, öğrenim ve çalışma haklarının ellerinden 
alındığı, kamusal yaşamdan tecrit edilmeye çalışıldığı bir 
ülkede kimse ‘demokrasi var’ diyemez. Çünkü ‘özde’ ve 
‘sözde’ vatandaşların olduğu, onlara iki farklı standartın 
uygulandığı bir demokrasi olmaz. Böyle bir ‘demokrasi’, 
kadınların, kölelerin ve yabancıların vatandaşlık hakların-
dan yararlanmadığı Antik Yunan demokrasisinden farklı 
olmaz. 

Samimiyetsizlik ve takıyye
Hayati meselelerimizi çözümsüz kılan iki tavır var. Sami-
miyetsizlik ve takıyye. Dünün özgürlük havarisi kurum ve 
şahıslar, bu günlerde statükonun yılmaz savunucuları olup 
çıktılar. Darwin”in ilkel canlıyı insana dönüştüren ucube 
evrim teorisinden daha hızlı evrimleşen (özde değil sözde) 
aydınlarımız! ortalıkta dolanıyor. Hem de tehdit, şantaj, 
yasakçılık, darbe özlemciliği, halk düşmanlığı ne ararsan 
var maşallah. Bunlara insan sormadan edemiyor;  Hangi 
tavrınız samimi?  Dün savunduğunuz her düşünceye ne-
den bu gün bu kadar karşısınız? İnsanı hayvandan ayıran 
düşüncenin, birazcık namusu olması gerekmez mi?           
                    

Hükümet Geri Adım Atmamalı
Hükümet, Sivil Anayasa işine girişmeyip, ülkenin diğer dağ 
gibi sorunlarını halletme yoluna gidebilirdi. Ama madem 
ki anayasa işine girişmiştir, gerisini getirmek zorundadır. 
Hükümet sahip olduğu geniş toplum desteğine rağmen 
yine kerameti kendinden menkul ‘kurumlar’a itaat edecek 
olursa, yine kendi içindeki statükocu/bürokrat zihniyetli 
unsurların telkinlerine kulak verecek olursa, ‘YÖK Refor-
mu’ girişiminde olduğu gibi geri adım atıp anayasa deği-
şikliğini hayali bir geleceğe ertelerse, bu hem Türkiye için, 
hem de kendisi için çok kötü olacaktır. İnşallah hükümet 
önceki dönemden gerekli dersi almıştır. 

Yeni 
Anayasa

Genel Başkan Ahmet YILDIZ



Yaklaşık 2 milyon memuru ilgilendiren hükü-
metle memur sendikaları arasındaki toplu 
görüşmelerin 25 Ağustosta gerçekleştirilen 

uzlaştırma turu da anlaşmazlıkla sonuçlandı.

Toplu görüşme sürecinde uzlaştırma kurulu da  
Kamu İşveren Kurulu ile memur konfederasyonla-
rını uzlaştıramadı. 15 Ağustos 2007’de başlayan ve 
29 Ağustos 2007’ye kadar 6 tur devam eden görüş-
meler mali konularda uzlaşmazlık ile sonuçlanmış, 
bunun üzerine memur konfederasyonları Uzlaştır-
ma Kuruluna başvurmuştu. 

25 Ağustos 2007’de tekrar başlayan görüşmeler 
taraflar pazarlıkların hangi rakamlar üzerinden 
başlayacağında anlaşamayınca yine anlaşmazlıkla 
sonuçlandı. Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası’na 
göre memur zammı ile ilgili son sözü Bakanlar Ku-
rulu söyleyecek. 

Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu’nun, memurlara 
gelecek yıl yapılacak zam konusunda Memur-Sen 
ve Türkiye Kamu-Sen yöneticileriyle Başbakanlık 
Merkez Bina’da yaptığı toplantıdan sonuç çıkma-
dı. Taraflar pazarlıkların hangi rakamlar üzerinden 
başlayacağında anlaşmaya varamadı. Sendikalar ile 
son kez masaya oturan Kamu İşveren Kurulu, ma-
aşlara gelecek yıl yüzde 2+2 zam yapılması, 20+20 
YTL denge tazminatı verilmesi, sendikalılık ödene-
ğinin 10 YTL’ye yükseltilmesi ve taban aylıklara 10 
yeni lira zam yapılmasını önerdi. Ancak sendika 
temsilcileri, 29 Ağustos’taki görüşmede kurulun ta-
ban aylıkların 15+15 YTL artırılması önerisinde bu-
lunduğunu belirterek, pazarlıkların bu rakam üze-
rinden başlamasını, aksi takdirde toplantıya devam 
etmeyeceklerini aktardı. Devlet Bakanı Başesgioğlu, 
bunun üzerine toplantıya bir süre ara verdi. Daha 
sonra tekrar başlayan müzakereden de bir sonuç 
çıkmadı. Ancak, sendikalar ile kamu iş veren kurulu 
arasında iki komisyon kurularak çalışmalar yapma-
sı kararlaştırıldı.  Bunlardan bir tanesi Yüksek İdare 
Kurulu’nun altında sürekli bir komisyon olacak ve yıl 
içinde belirli dönemlerde toplanarak, kamu kurum-
larındaki aksayan yönler ve mutabakat altına alınan 
konuların uygulanması konusunda çalışacak. Diğer 

komisyon ise 15 gün boyunca mutabakat altına alı-
nan hususları irdeleyerek, rapor oluşturacak.

Toplu Görüşmelere 7 
Bölgeden Start Verildi 

15 Ağustos’ta başlayan toplu görüşmelerde 
masaya 2 yetkili sendika ile oturan Memur-Sen, 
toplu görüşme startını 13–14 Ağustos 2007 
tarihinde 7 bölgede yapılan basın açıklamalarıyla 
başlattı. 

Memur-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve bağlı sendika başkanları tarafından Türkiye’nin 
her yerinden yapılan kitlesel basın açıklamalarıyla 
verilen toplu görüşme startına Diyanet-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Yıldız, Trabzon’da yaptığı basın 
açıklaması ile katıldı. 

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız’ın 14 
Ağustos 2007’de Atatürk Hava Alanı’nda yaptı-
ğı basın açıklamasına Trabzon Diyanet-Sen Şube 
Başkanı Ömer Tutuş, Şube Sekreteri Celalettin Ak-
çadoğan ve Trabzon Memur-Sen yönetim kurulu 
üyeleri de katıldı.

Adana’dan toplu görüşme startını veren Memur-
Sen ve Diyanet-Sen Genel Eğitim Sekreteri Süley-
man Bahadır ve Adana Diyanet-Sen İl Yönetimi ise 
İnönü Parkı’nda düzenledikleri kitlesel basın top-

Memur Zammına 
Yine Bakanlar 
Kurulu Karar 
Verdi...
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2007 Yılı Toplu Görüşme Haberleri



TÜ
RK

İY
E 

D
İY

A
N

ET
 V

E 
V

A
KI

F 
G

Ö
RE

V
Lİ

LE
Rİ

 S
EN

D
İK

A
SI

3

lantısı ile Memur-Sen’in toplu görüşme taleplerini 
kamuoyuna duyurdular. 

Basın açıklamasında Diyanet-Sen İl Başkanı Ali Da-
maksız, Memur-Sen ve Diyanet-Sen yöneticileri ve 
üyeleri de hazır bulundular.

TÜİK Raporuna Fıkralı Tepki 
Hükümet ile memur sendikaları arasında yürütülen 
toplu görüşmelerin üçüncü turu sona erdi. Toplantı-
da Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız, din gö-
revlilerinin sorunları ve talepleri ile ilgili sunumunu 
gerçekleştirdi. Yıldız sunumu sırasında anlattığı bir 
fıkra ile de ülke gerçekleşirine dikkat çekti.

Hükümet ile memur konfederasyonları arasında 
devam eden görüşmeler sırasında anlattığı  fıkra 
ile memurların içler acısı durumuna dikkat çeken 
ve TÜİK rakamlarının ülke gerçeklerini yansıtmadı-
ğını belirten Yıldız, anlattığı fıkra ile TÜİK rakam-
larını eleştirdi.

Yıldız, TÜİK’in belirlediği 222 YTL’lik açlık sınırı ve 
570 YTL’lik yoksulluk sınırı rakamlarının  4 kişilik 
aile için hesaplandığına da dikkat çekerek “bu in-
sanların gıda ihtiyaçlarının yanında barınma, sağ-
lık, eğitim v.s ihtiyaçları var. Yalnızca boş ekmek 
yeseler bile bu rakamların üzerinde bir harcama 
yapmaları gerekir. TÜİK hangi verilere göre bu ra-
kamları ortaya koyuyor. Türkiye şartlarında TÜİK’in 
ortaya koyduğu rakamlar ile yaşamak, geçinmek 
gerçekten bir mucize gerektiriyor.” dedi. 

Ahmet Yıldız’ın toplu görüşmeler sırasında anlat-
tığı fıkra şöyle: “ABD, İngiliz ve Türk maliye bakan-
ları bir araya gelmiş. Kamu çalışanlarının durum-
larını görüşmektedirler. ABD Maliye Bakanı der ki: 
Bizim araştırmalarımıza göre kamu görevlilerimi-
zin bir aylık geçimi için 1000 dolar gerekiyor. Biz 
onlara 1500 dolar veriyoruz. Bunun 1000 dolarını 
çeşitli ihtiyaçlarına harcıyorlar, 500 dolarını nereye 
harcıyorlar bilemiyoruz. 

İngiliz Maliye Bakanı sözü alır: Bizim araştırmala-
rımıza göre kamu görevlilerimizin bir aylık asga-
ri geçim endeksi 1000 Sterlin. Biz çalışanlarımıza 
1400 Sterlin veriyoruz. 1000 Sterlin’ini çeşitli ihti-
yaçlarına harcıyorlar. 400’ünü ne yapıyorlar bilmi-
yoruz. Bizim Maliye Bakanı sözü alır: Bizim kamu 
çalışanlarının asgari bir aylık geçimi için 1000 YTL 
gerekiyor. Biz 500 YTL veriyoruz. Gerisini nereden 
buluyorlar bilemiyoruz.” 

Toplu Görüşmelerin 6. 
turunda hükümetle sendikalar 
anlaşamadı
Hükümet ile memur sendikaları arasında yürütülen 
toplu görüşmelerin 6.  turu  anlaşmazlıkla sonuç-
landı. Sendikaların uzlaşma kuruluna başvurması 
bekleniyor.Kamu İşveren Kurulu Başkanı  Mehmet 
Ali Şahin; Konfederasyon Genel Başkanları ile dar 
kapsamlı bir toplantı yaptı. Bu toplantıdan sonra 
Hükümetin teklifi iki paket halinde açıklandı.

1 Teklif:

Yıllık zam:  %2 + % 2 + Enflasyon farkı, Den-
ge Tazminatı: 25YTL+25YTL, Toplu Görüşme 
Primi (Sendikal Tazminat) + 5 YTL 

2 Teklif:

Yıllık zam: %2+%2+Enflasyon farkı, Denge 
Tazminatı: 20 YTL+20 YTL, Taban aylığında 
artış: 10 YTL+10 YTL, Toplu Görüşme Primi 
(Sendikal Tazminat) + 5 YTL

Memur-Sen’in teklifi

İlk altı ay için % 2, ikinci altı ay için+2 katsayı 
zammı + enflasyon farkı,  İlk altı ay için 50 YTL 
ikinci altı ay için +50 YTL Denge tazminatı,İlk 
altı ay için 10 YTL ikinci altı ay için + 10 YTL  
Taban aylığına seyyanen zam,10 YTL Sendikalı 
üyelere aidat zammı, 15 YTL Aile yardımı

Saat 15.00 te toplantıya geçildi ve teklif Kamu İş-
veren Kuruluna sunuldu. Yaklaşık 14 saat süren 
müzakerelerin sonunda toplu görüşmeler anlaş-
mazlıkla sonuçlandı.Görüşmeler sonunda taraflar 
arasında uyuşmazlık tutanağı imzalandı. 



Din Dersi
Gereklidir
KALDIRILAMAZ!
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Basın Açıklamalarımız

Uzun süredir tartışılan zorunlu din derslerinin 
kaldırılması konusu yeni anayasa çalışmaları ile 
yeniden tartışılmaya başladı.  Zorunlu din ders-

lerinin kesinlikle kaldırılmaması gerektiğini ve bunun bir 
zorunluluk olarak değil, diğer din dersleri gibi gerekli 
ve okutulması gereken bir ders olduğunu belirten Di-
yanet-Sen düzenlediği basın toplantısı ile bu konudaki 
düşüncelerini kamuoyu ile paylaştı. 

18 Ağustos 2007’de  Eğitim-Bir-Sen Konferans 
Salonu’nda düzenlenen basın toplantısına basın men-
suplarının yanı sıra Memur-Sen ve bağlı sendikaların 
genel başkanları ile yönetim kurulu üyelerinden de yo-
ğun katılım oldu.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız düzenlediği 
basın toplantısında dinin toplumun çimentosu olduğu-
nu belirterek din derslerinin seçmeli hale getirilmesinin 
yanlışlığına dikkat çekti. 

Yıldız din derslerinin  anayasadaki ifadesi ile “zorunlu 
din dersleri” baskı ve dayatma olarak anlaşıldığına dik-
kat çekerek   “Din dersleri de diğer dersler gibi okutul-
ması gerekli ders olarak anlaşılmalıdır. Konuya zorunlu-
luk değil gereklilik olarak bakılmalıdır. Çünkü “zorunlu” 
ifadesinin din ve vicdan özgürlüğü ile bağdaşmadığı 
düşünülebilir. Öyleyse “zorunlu” ifadesini “gerekli” an-
lamında kullanmak konunun sağlıklı değerlendirilme-
si açısından da önemlidir. “Din dersi gerekli mi, değil 
mi?” Bu soruya milletimizin kahir ekseriyetinin ne cevap 
vereceği cümlenin malumudur.” şeklinde konuştu

Yıldız konuşmasına şöyle devam etti: Konuya devletin 
amacı ve görevleri açısından bakılacak olursa, devlet 
hiçbir zaman amacını yalnızca kendisinde bulan, var-
lığını yalnızca kendisi için sürdüren bir örgütlenme bi-
çimi değildir. Özellikle modern devlet anlayışına göre 
devlet, toplum ve vatandaşlar için vardır ve devletin 
amaçlarını da buna göre belirlemek gerekir. Devletin bu 
doğrultudaki amaç ve görevlerinden ne anlaşılması ge-
rektiği hemen bütün anayasalarda açıkça belirtilmiştir. 

Din dersleri olmazsa olmaz

Milli birlik ve bütünlüğün sağlanması ve ülkenin bö-
lünmezliği için din dersleri olmazsa olmaz olarak gö-
rülmüştür.  Ülkemizin yaşadığı acı tecrübeden çıkarılan 
ders sonucu din dersleri ilk ve orta öğretim kurumla-
rında okutulan zorunlu dersler arasına konulmuştur. 
Bunun yanında gerek 1961 ve gerekse 1982 anayasa-
larında devlete kişinin maddi ve manevi varlığının ge-
lişmesi için gerekli şartları hazırlamak görevi verilmiştir. 
Din dersleri olmadan kişinin manevi varlığının gelişmesi 
nasıl sağlanacaktır? Bu mümkün değildir.   

Yeni nesiller kaybedilir

Din, özü itibariyle kainata, hayata, insanın sırrına, 
ölüm ötesine çözüm getiren bir inanç sistemidir. Bilim 
ve felsefenin çözemediği sorulara cevap veren, insanı 
rahatlatan ve tatmin eden dindir. Din dersinin doğru 
ve yeterli verilmemesi yeni nesillerin kaybına yol açar. 
Avrupa’nın içine düştüğü acı tablo ortada iken bundan 
ders çıkarmamak mümkün değildir.  Bir toplumda din 
zayıflayınca, bunun arkasından ahlaki ve hukuki suçlar 
gelir. Çünkü din olmayınca ahlakın da bir yaptırım gücü 
kalmaz. Helal-haram, ahirette ceza-mükafat anlayışı 
kalkınca toplumun düzeni sarsılır, insanları artık hiçbir 
şey suç işlemekten alıkoyamaz, suç ve anarşi ortaya çı-
kar ve böylece çeşitli sıkıntılar başlar. Halbuki, her yerde 
kendini kontrol eden bir yaradanın varlığına inanan in-
san buna göre davranıp iyiyi tercih eder, kötüden uzak-
laşır.

Tartışmalara son verilmeli

Din dersinin gerekliliğini değil etkinliğini, muhtevasını 
ve yöntemlerini konuşmamız gerekirken yıllardır zorun-
lu olup olmamasını tartışmak din dersinden beklenen 
faydayı engellemektedirler. Din dersinin gerekliliği üze-
rine kafa yormaktan nasıl bir  din dersi verilmesi konusuna 
kafa yorulmamaktadır.

Millet olarak birlikte yaşamanın asgari şartı, milletin en 
önemli ortak değeri olan dinin bilinmesidir. İster inan-
sın ister inanmasın, ister dinin gereklerini yerine getirsin 
isterse getirmesin her ferdin beraber yaşadığı toplumun 
üst kimliği olan din konusunda yeterli ve doğru bilgiye 
sahip olması şarttır.  
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TÜSİAD İşine Baksın

TÜSİAD Başkanı Arzu Yalçındağ’ın İskenderun’ da 
yaptığı konuşmasında  Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 
başka kurumlara geçiş konusunda  özetle “Diyanet 
transit geçiş merkezi oldu” şeklindeki talihsiz  açıkla-
ması üzerine bir basın açıklaması yapan Diyanet-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Yıldız, “TÜSİAD işine baksın” 
dedi. 

DİB’den başka kurumlara geçişin tamamen muva-
fakat usulüne göre ve KPSS ile yapıldığını hatırlatan 
Yıldız sözlerini “TÜSİAD’ın  yıllardır kendilerini bu ül-
kenin tek söz sahibi olarak gören  bu   zihniyet yapı-
sından  bir an önce vazgeçmelerini ve milletin değer-
leri ile barışmalarını diliyoruz.” şeklinde tamamladı.  

KKTC’deki çocuklar dinlerini Rumlar’dan mı 
öğrenecek?

KKTC’de  yaz Kur’an kurslarının kaldırılmak istenme-
si üzerine Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız 
22 Eylül 2007’de yazılı bir basın açıklaması yaparak 
böyle bir yasağın insan haklarına aykırı olduğunu be-
lirtti.

Yıldız, “Yıllardır Rum baskısı altında kimlik bunalımı 
yaşayan KKTC’deki genç neslin dinini öğrenmesi en 
tabi haklarıdır. Bu gerek okulda, gerek camide, gerek 
uzman eğitimcilerle gerekse din görevlileri aracılığı 
ile olur. Dinle ilgili her olayı laiklik elden gidiyor çı-
ğırtkanlığı ile kendi ideolojik bakış açıları ile ele alan 
çevrelere soruyoruz “KKTC’deki çocuklar dinlerini 
Rumlardan mı öğrenecek” şeklinde konuştu. 

Terörün her türlüsünü kınıyoruz

Askerlerimize ve  sivil halkımıza karşı gerçekleştirilen 
terör olayları nedeniyle 9 Haziran 2007’de  yazılı bir 
basın açıklaması yapan Diyanet-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Yıldız, “terörün her türlüsünü kınıyoruz” dedi. 
“Ne adına olursa olsun  askerimize ve  milletimize 
karşı düzenlenen bu tür hain saldırılar asla amacına 
ulaşamayacak, ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne 
zarar veremeyecektir.” şeklinde açıklama yapan Yıl-
dız şöyle devam etti:

Huzur ve güven ortamını bozarak, korku ve panik 
havasının yaratılmaya çalışıldığı şu günlerde gerek 
sivil toplum örgütleri, gerekse medya sağduyulu bir 
tavır ortaya koyarak   hainlere amaçlarına asla ulaşa-
mayacaklarını bir kez daha göstermelidir.  Diyanet-
Sen olarak  devletimizin uniter yapısına, milletimizin 
birlik ve beraberliğine yönelen bu hain saldırıları ve 
arkasındaki güçleri  şiddetle ve nefretle kınıyoruz. 
Saldırılarda şehit olanların ailelerine başsağlığı yara-
lılara acil şifalar diliyoruz.

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Yüce dinimizin ibadethaneleri ve kutsal mekan-
ları olan camiler ve peygamber mesleğini yü-
rüten din görevlileri toplumumuz için hiç kuş-

kusuz farklı bir yere  ve öneme sahiptir. Bu nedenle 
1986 yılından beri her yıl ekim ayının ilk haftası “ 
Camiler Haftası olarak kutlanırken, 2003 yılından iti-
baren de bu hafta “ Camiler ve Din görevlileri Haftası 
“ olarak kutlanmaya başlamıştır.

Camiler ve Din Görevlileri haftası münasebetiyle Di-
yanet-Sen tarafından yapılan yazılı basın açıklama-
sında dinin toplum ve birey açısından önemi ve din 
hizmetini vermenin gereği dile getirilerek cami ve 
mescitlerin Allah’ın evi olduğu vurgulandı.

Açıklamada din görevlilerinin daha verimli çalışa bil-
mesi için, maddi durumlarının iyileştirilmesi, mesai 
ücretlerinin ödenmesi, ek göstergelerinin yüksel-
tilmesi, lojman temin edilmesi, cami temizliğinden 
sorumlu tutulmamaları gibi yıllardır devam eden so-
runların bir an önce giderilmesi gerektiği belirtilerek 
Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın amacına ulaş-
ması ve hayırla vesile olması dileğinde bulunuldu.                                                                                

Hain saldırıyı lanetliyoruz!

Terör hain yüzünü Şırnak’ta bir kez daha  gös-
terdi. 13 Silahlı Kuvvetler mensubu teröristlerin 
düzenlemiş olduğu hain saldırıda şehit edildi. 

Bu hain saldırıyı nefretle kınıyor kahraman Mehmet-
çiğimize Allah’tan Rahmet kederli ailelerine, yakınla-
rına Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağ-
lığı diliyoruz. 

Son günlerde kanlı yüzünü yine  göstermeye başla-
yan terör geçen hafta masum vatandaşlarımızı hedef 
almış,  köylerine su getirmeye çalışan vatandaşları-
mızı katletmişti. Şimdi ise Şırnak Gabar Dağı Küpeli 
Mevki’inde 13 askerimizi hain bir pusu sonucu şehit 
etmiştir. 

Milletimizin birlik ve beraberliğine, huzurumuzu 
bozmaya yönelik bu saldırılar asla amacına ulaşama-
yacaktır. Yıllardır terör belası ile mücadele eden ve 
asla teröre boyun eğmeyen milletimiz teröre kesin-
likle taviz vermeyecektir. 

Bu güzel cennet vatanımızı kirli emelleri uğruna kana 
bulayan teröristler milletimizin sağduyusu sayesinde 
asla amaçlarına ulaşamayacaklardır. 

Bu vesile ile terörü bir kez daha lanetliyor, aziz mille-
timize başsağlığı diliyoruz.



Show TV’ye konuşan Yıldız: 
“Namaz kıldırmak için 
tazminat istenmesini tasvip 
etmiyoruz”
Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız,  Konya’da 
yeni kurulan bir sendikanın sabah ve yatsı namazı-
na ayrı ücret talep etmesini tasvip etmediğini be-
lirtti. 

Show TV’nin konuyla ilgili sorularını cevaplandıran 
Yıldız, “Din görevlilerinin haklarının iyileştirilmesi 
için yapılan her mücadelenin yanındayız. Ancak 
bunun sabah ve yatsı namazına indirilerek ayrı üc-
ret talep edilmesini tasvip etmiyoruz.” dedi. Yıldız, 
böyle bir talebin imamlar için ‘namazları para kar-
şılığında kıldırıyor’ imajı doğuracağına dikkat çe-
kerek böyle bir talebin imamları haklıyken haksız 
konuma düşüreceğini kaydetti.  

STV habere Konuşan Yıldız: 

“Hiçbir din görevlisi terörist 
olamaz”  
Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız, Genel 
Kurmay Başkanı tarafından yapılan basın açıkla-
masında imam ve muhtarlara yönelik suçlamalar 
konusunda  Samanyolu TV’ye yaptığı açıklamada 
hiçbir imamın PKK ile işbirliği içerisinde olamaya-
cağını söyledi.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız, Orgeneral 
Yaşar Büyükanıt’ın “ Mayın yerleştiren imamlar ve 
muhtarlar var.” yönündeki açıklamaların imamları 
büyük bir töhmet altında bıraktığını belirterek “Ge-
nel Kurmay Başkanlığı ciddi bir kurum, açıklamada 
hiçbir ayrıntıya ve belgeye yer verilmemiştir. Hiçbir 
din görevlisinin böyle bir şey yaptığını düşünemiyo-
rum. Bizim bu bölgelerde çok sayıda üyemiz vardır 
ve hepsi devletine milletine bağlıdır. Ben umuyo-
rum ki bu açıklamayı yapanlar önümüze ayrıntıları-
nı da koyacaklardır” şeklinde konuştu.

TV 5, yeni hükümetten 
taleplerimizi sordu

 TV 5, 22 Temmuz Genel Seçimlerinin ardından 
yeni kurulacak hükümetten Diyanet-Sen’in beklen-
tileri konusunda Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Yıldız ile bir röportaj gerçekleştirdi. 27 Temmuz 
2007’de gerçekleştirilen röportajda Ahmet Yıldız, 
yeni kurulacak hükümetten en önemli beklentileri-
nin yıllardır çıkarılamayan teşkilat yasasının bir an 
önce çıkarılması olduğunu belirterek bunun yanın-
da ek göstergelerin yükseltilmesi, Kur’an eğitimine 
getirilen yaş sınırının kaldırılması gibi bir çok konu-
da taleplerini dile getirdi. 
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Medyada
Sesimizi Duyurduk 

 
TV ve Gazete Görüşmeleri
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Yıldız İsveç’te yaşanan 
karikatür krizini Hilal TV’ye 
değerlendirdi
Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız İsveç’te 
Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürlerin ya-
yınlanmasına tepkisini Hilal TV haber programına 
telefonla bağlanarak ortaya koydu. 1 Eylül 2007’de 
gerçekleştirilen canlı bağlantıda Yıldız, karikatürle-
rin Müslümanları tahrik amaçlı yayınlandığına dik-
kat çekti.

Camide siyaset yapılmaz

Bir sivil toplum kuruluşu olarak basınla ilişkilerin 
son derece önemli olduğu bilinciyle hareket eden 
Diyanet-Sen bu çerçevede gazetelerin Ankara tem-
silciliklerine bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. 

14 Haziran 2007’de Yeni Asya Gazetesi Ankara 
Temsilcisi Mehmet Kara’yı ziyaret eden Diyanet-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Yıldız, son yaşanan olaylarla 
ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yıldız şehit cenazelerinin ve camilerin politika mal-
zemesi yapılmasını doğru bulmadıklarını belirterek 
bu tip hareketlerin hem günah hem de şehitlerimize 
saygısızlık olduğunu söyledi.. 

Kur’an yasağı önündeki 12 yaş engelinin bir an önce 
kaldırılması gerektiğini   ifade eden Yıldız, böyle bir ya-
sağın anayasamıza da aykırı olduğunun altını çizdi.

 “DİB Teşkilat Yasa Tasarısı bir 
an önce çıkarılmalıdır”
Gazete temsilcilerini ziyaret etmeye devam eden 
Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız, Yenişafak 
Gazetesi’ni ziyaret ederek Ankara temsilcisi Abdül-
kadir Selvi ve Aslıhan Karataş’ın sorularını cevaplan-

dırdı. 29 Haziran 2007’de gerçekleştirilen ziyarette 
Selvi ve Karataş’ın gündemle ve din görevlilerinin 
sorunları ile ilgili sorularını cevaplandıran Yıldız, Di-
yanet İşleri Teşkilat Yasası’nın hala çıkarılamadığını 
belirterek yasanın bir an önce çıkarılması için siyasi 

parti temsilcileri ile görüşeceklerini söyledi. Yıldız, 
kurumdan büyük oranda beyin göçü yaşandığını ve 
bu göçün önüne geçilmesi kurumun cazip hale ge-
tirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bahadır Kanal B’nin canlı yayın 
konuğu oldu

Memur-Sen  ve Diyanet-Sen Genel Eğitim Sekrete-
ri Süleyman Bahadır, Kanal B’de yayınlanan Kırmızı 
Çizgi programının konuğu oldu. Nahit Duru’nun 
hazırlayıp sunduğu programda sivil toplum örgüt-
lerinin yeni kurulacak hükümetten beklentileri ve 
gündemle ilgili görüşleri alındı. 05.06.2007’de canlı 
olarak yayınlanan programa konuk olan Bahadır, 
STK’lara demokratik düzenin korunması konusunda 
büyük görevler düştüğünü ancak 28 Şubat sürecin-
de bazı STK’ların demokrasiye aykırı hareket ederek 
sınıfta kaldıklarını dile getirdi. Memur-Sen olarak 
demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları il-
kelerine uygun bir ortamın oluşması için çalıştıkla-
rını kaydeden Bahadır, sendika olarak bu bağlamda 
yaptıkları çalışmaları aktardı.

Yıldız İsveç’te yaşanan
k ik tü k i i i Hil l TV’

dırdı. 
Selvi 



Günümüzde küreselleşme denen olgunun 
önümüze çıkardığı sorunların aşılması ve 
sunduğu fırsatların değerlendirilmesi için 

sahip olduğumuz en önemli değer insan kaynak-
larımızdır. Devletlerin bu insan kaynağından fay-
dalanabilmeleri için hür, açık ve katılımcı yapılar 
kurmaları ve bunları güçlendirmeleri gerekmekte-
dir. Bunlarda sivil toplum kuruluşlarıdır.

İslam dünyasında yer alan ülkelerin sorunlarının 
aşılması için de sivil toplumun katkılarından fay-
dalanılması gerekir.İslam dünyası, zengin kül-
türünden istifadeyle ve İslamiyet’in de katkıda 
bulunduğu evrensel değerler temelinde çağı ya-
kalama kudretine sahiptir.

Müslüman ülkeler kendi sorunlarına kendi çö-
zümlerini bulmak, olumlu değişimin yolunu aç-
mak için sorumluluk ve daha aktif bir çaba içinde 
olmalıdır.

Toplumların kendi kimliklerini koruyarak çağa 
ayak uydurabilmeleri sivil toplumun aktif katılı-
mıyla mümkün olacaktır. Sivil toplum kuruluşları, 
bu yolda hükümetlerle halk arasında köprü rolü 
oynamak suretiyle reform çabalarını kolaylaştırıcı 
bir potansiyele sahiptir.

Tabiatıyla, sivil toplum kuruluşlarının siyasi hayat-
taki rollerinin artması nispeten yeni bir olgudur. 
Bu sebeple, geleneksel egemenlik alanında artan 
bir şekilde bu yeni aktörlerle karşı karşıya kalmaya 
başlayan “devlet” de bu duruma belli bir refleks 
göstermektedir.

Sivil toplum kuruluşları bireyin ve toplumun hak-
larının takipçisi olarak zaman zaman devleti eleş-
tirmektedir. Bu, önemli bir işlevdir ve son tahlilde 
toplumların daha iyi yönetilmesine katkı yapmak-
tadır.

Çağımızda, günlük hayatı etkileyen kararların 
halkın katkısıyla şekillenmesini sağlayan “üçüncü 
sektör” olarak tabir ettiğimiz güç, sivil toplum ku-
ruluşları aracılığıyla

kendisini ifade etmektedir. Böylece, kaynakların 
adil ve akılcı bir şekilde tahsis edilmesi için bizzat 
halka söz hakkı verilmektedir. 

Batı’da güçlü bir konumda bulunan sivil toplum 
kuruluşları hükümetleri kontrol etme işlevini de 
görüyorlar ve çıkar gözetmeden yol gösterici bir 
rol oynarlar. Halkın önceliklerini ön plana çıkaran 
bir kanaat önderliği görevini yaparlar. Sivil top-
lumun Müslüman ülkelerde de güçlenmesi, halka 
verilen hizmetin niteliğini ve verimini artıracaktır.

Uluslararası toplantılarda, etkinliklerde hükümet 
temsilcilerinin sözlerine bir yere kadar ilgi gösteri-
liyor. Oysa sivil toplumun girişimleri ve/veya sözle-
ri zaman zaman çok daha inandırıcı ve doğrudan 
olabiliyor.

Gönüllülük, fedakarlık, topluma hizmet gibi me-
ziyetlerin İslam geleneğinde ve inancında önemli 
bir yer tutmasına rağmen, Müslüman ülkelerdeki 
sivil toplum kuruluşlarının modern dönemde ye-
terince güçlü olmaması büyük bir eksikliktir. Bu 
eksikliğin çok çeşitli sebepleri vardır. Bize düşen 
bu nedenlerle uğraşmak yerine bu eksikliği gideri-
ci adımlar atmaktır.

Müslüman ülkelerde sivil toplum örgütlerinin ye-
terince güçlü ve   etkinolamamalarında hüküme-
tin de payı vardır. Hükümetler sivil toplum örgüt-
lerine, onların görüşve önerilerine yeterince kulak 
vermemektedir. Sadece görüş ve öneri almış ol-
mak için onlarlabir araya gelmektedir. 

Oysa, hükümetler, hükümet etmenin gerekleri 
çerçevesinde görevlerini yerine getirmeli, ancak 
sivil toplum örgütlerinin eleştiri ve tavsiyelere de 
kulak vermelidir. Buna karşılık, sivil toplum kuru-
luşlarının da eleştirilerini yapıcı bir tavır içinde ifa-
de etmeleri en sağlıklı sonuçları verecektir.

Sivil Toplum ve 
Müslümanlar
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Genel Sekreter Mehmet BAYRAKTUTAR
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Mersin Şubesi İlk Kongresini   
Gerçekleştirdi
Diyanet-Sen Mersin Şubesi İlk kongresini 23 Ha-
ziran 2007’de gerçekleştirdi. Diyanet-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Yıldız ve yönetim kurulu üyelerin-
den  Genel Teşkilatlanma Sekreteri İlyas Baş, Genel 
Mali Sekreter Remzi Sarıoğlu ve Genel Mevzuat 
Sekreteri Zeki Çolak’ın iştiraki ile gerçekleştirilen 
kongreye  Mersin Memur-Sen İl temsilcisi Ahmet 
Işıklar, il ve ilçe delegeleri ve davetliler katıldı. 
Divan başkanlığını Genel Mevzuat Sekreteri Zeki 
Çolak’ın yaptığı kongre seçimleri sonucu tek liste 
halinde seçime giren Ahmet Görgülü listesi seçimi 
kazandı.  Tarsus temsilcisi Sabrı Polattemur ise lis-
teye    dışarıdan girmeyi başardı.

Mersin Şube Kongresi sonucu Diyanet-Sen Şube 
Yönetimine seçilen isimler şöyle:

Şube Başkanı                                          Ahmet GÖRGÜLÜ   

Şube Sekreteri                     SABRİ POLATTEMUR

Teşkilat Sekreteri        Osman ÇAYIR

Mali Sekreter              Salih ULUYOL

Mevzuat Sekreteri       YILMAZ DİLEKMEN

Eğitim Sekreteri Hasan NACAR

Arş. ve Dış İlş. Sek. Ali ÖZGÜL

Hikmet Çakır İzmir Kongresi’nde 
güven tazeledi
Diyanet-Sen İzmir Şubesi  ilk kongresini İzmir Öğ-
retmen evinde gerçekleştirdi. 24 Haziran’da ger-
çekleştirilen kongreye Diyanet -Sen Genel Başkanı 
Ahmet Yıldız, yönetim kurulu üyelerinden  Genel 
Sekreter Mehmet Bayraktutar,  Genel Eğitim Sek-
reteri Süleyman Bahadır, Genel Araştırma ve Dış 
İlişkiler Sekreteri  Lütfi Şenocak katılırken,  İzmir 
Memur-Sen İl temsilcisi Veli Yüce, siyasi parti tem-
silcileri ve çok sayıda delege iştirak etti. Divan Baş-
kanlığını Genel Araştırma ve Dış İlişkiler Sekreteri 
Lütfi Şenocak’ ın yaptığı kongrede tek liste halin-
de seçimlere giren eski il başkanı Hikmet Çakır gü-
ven tazeleyerek yeniden İzmir Şube Başkanlığı’na 
seçildi. İzmir Şube Kongresi yönetime seçilen isim-
ler şöyle:

Şube Başkanı:                                       Hikmet ÇAKIR    

Şube Sekreteri                    Osman YOLDAŞ  

Teşkilat Sekreteri           İbrahim GÜZELDAĞ

Mali Sekreter                 Sami ONUR

Mevzuat Sekreteri        İlyas GÜRSES

Eğitim Sekreteri          Orhan DURGUTLUOĞLU

 Arş ve Dış İliş. Sek. İsmail YILDIZ

 
Kongre Haberleri

Şube 
Kongreleri 
Devam Ediyor
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Karabük Şube Kongresi 30 
Haziran’da Gerçekleştirildi
Diyanet-Sen şube kongrelerine devam ediyor. Di-
yanet-Sen Karabük Şubesi düzenlediği muhteşem 
kongreyle yeni yönetimini belirledi. 30 Haziran 
2007’de Karabük İmam Hatip Lisesi Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilen kongre sonucu tek 
liste halinde seçime giren Fazlı Özçelik ve listesi 
yönetime seçildi. Kongreye Diyanet-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Yıldız ve   diğer yönetim kurulu 

üyelerinin yanı sıra  Memur-Sen Genel Sekreteri 
Ali Küçükkösen, Diyanet-Sen Ankara, Bolu, Zon-
guldak, Kastamonu, Bartın ve Çankırı İl Başkanları 
ile yönetim kurulu üyeleri, bir çok siyasi ve bürok-
rat katıldı. 

Kardeşlik havasında geçen kongreye Diyanet-Sen 
Genel Merkez Yönetimi’nden Genel Teşkilatlanma 
Sekreteri İlyas Baş, başkanlık etti. Geniş bir katı-
lımla ve muhteşem bir organizasyon ile  gerçek-
leştirilen kongre sonucu Diyanet-Sen Karabük Şu-
besi Yönetim Kurulu’na seçilen isimler söyle:

Şube Başkanı                                          Fazlı ÖZÇELİK    

Şube Sekreteri                     Ramazan BÜK

Teşkilat Sekreteri        Ferhat YILDIZ 

Mali Sekreter              Ünal SANUÇ

Mevzuat Sekreteri       Saim ŞAHİN

Eğitim Sekreteri Nihat YILMAZ

Arş. ve Dış İlş. Sek. Bayram AYDIN

Aydın Şube Kongresi Yapıldı
Diyanet-Sen Şubeleri kongrelerini yapmaya de-
vam ediyor. 5 Ağustos 2007’de kongresini yapan 
Aydın Diyanet-Sen Şubesi yeni yönetimini belirle-
di. Yapılan seçimler sonucu yeni  yönetim kurulu, 

disiplin ve denetleme kurulu üyeleri belli oldu. 

Diyanet-Sen Genel Merkez Yönetimi’nden Genel 
Teşkilatlanma Sekreteri İlyas Baş, Genel Mevzu-
at ve Toplu Görüşme Sekreteri Zeki Çolak, Genel 
Araştırma ve Dış İlişkiler Sekreteri Lütfi Şenocak, 
Genel Mali Sekreter Remzi Sarıoğlu ve Genel Eği-
tim Sekreteri Süleyman Bahadır’ın katıldığı kong-
reye ayrıca Belediye Başkan Yardımcısı Halis Gün-
day, Memur-Sen İl Başkanı Süleyman Alkoç, İzmir 
Diyanet-Sen Şube Başkanı Hikmet Çakır, Denizli İl 
Başkanı Mustafa Orki ve yönetim kurulu üyeleri,  
Memur-Sen’e bağlı bazı sendika başkanları katıldı. 

Diyanet-Sen Genel Eğitim Sekreteri Süleyman 
Bahadır’ın divan başkanlığı yaptığı kongre sonu-
cu tek liste halinde kongreye giren Rıdvan Aydın 
listesi seçilerek Aydın Diyanet-Sen Şube yönetimi-
ne geldi.

Diyanet-Sen Aydın Şube yönetimi şu isimlerden 
oluşuyor:

Şube Başkanı                                          Rıdvan AYDIN

Şube Sekreteri                     Adem AKDAĞ

Teşkilat Sekreteri        Ahmet DEMİRAĞ

Mali Sekreter              Emmar ZEYTUN

Mevzuat Sekreteri       Enver DÖNGEL

Eğitim Sekreteri Hüseyin CAN

Arş. ve Dış İlş. Sek. Mehmet YÖRÜK

Kayseri Şubesi Olaganüstü 
Kongresini Gerçekleştirdi
Diyanet-Sen Kayseri Şubesi’nin  18 Ağustos 
2007’de Kayseri Büyük Şehir Belediyesi Encümen 
Salonu’nda gerçekleştirilen olağanüstü kongresin-
de Osman Çamur ve listesi Kayseri Şube yönetimi-
ne seçildi. Divan Başkanlığını Kayseri Büyük Şehir 
Belediyesi KASKİ Daire Başkanı Mustafa Önk’ün  
yaptığı olağanüstü kongrede iki liste seçime ka-
tıldı. Diyanet-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Üyelerinden Genel Sekreter Mehmet Bayraktutar, 
Genel Mali Sekreter Remzi Sarıoğlu, Genel Mevzu-
at ve Toplu Görüşme Sekreteri Zeki Çolak ve  Ge-
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nel Araştırma ve Dış İlişkiler Sekreteri   Lütfi Şeno-
cak, da kongreye katılarak birer konuşma yaptılar. 
Kongreye ayrıca Memur-Sen ve bağlı sendikaların 
başkanları da katıldı. 

Kayseri Şube’sinin Olağanüstü Genel Kongresi so-
nucu yönetime seçilen liste şöyle:

Şube Başkanı                                          Osman ÇAMUR

Şube Sekreteri                     İrfan KAŞIKÇIOĞLU 

Teşkilat Sekreteri        Yahya YAPAL

Mali Sekreter              Aziz Vecihi SAYIN

Mevzuat Sekreteri       Mikail YILDIZ

Eğitim Sekreteri Hamit BAYDEMİR

Arş. ve Dış İlş. Sek. Kenan Yusuf YILMAZ  

Bolu Şubesi  Güldemir ile yola 
devam ediyor
Diyanet-Sen Şubeleri kongrelerini yaparak yeni 
döneme başlıyor. 8 Eylül 2007’de Bolu Eski Nikah 
Salonu’nda kongresini gerçekleştiren Bolu Şubesi 
yeni yönetimini belirledi. Yapılan seçimler sonucu 
yeni  yönetim kurulu, disiplin ve denetleme kurulu 
üyeleri belli oldu. 

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen Bolu 
Kongresi’ne Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıl-
dız ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Memur-
Sen Konfederasyonu Başkanı Ahmet Aksu, Eğitim-
Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Büro 
Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan katıldı. 
Kongreye ayrıca  Bolu Milletvekilleri Fatih Metin ve 

Yüksel Coşkunyürek, Karacasu Belediye Başkanı İs-
mail Erkoç’un yanı sıra  bir çok sivil toplum örgütü 
temsilcisi, siyasi ve bürokrat da katıldı.

Diyanet-Sen Genel Teşkilatlanma Sekreteri İlyas 
Baş’ın Divan başkanlığında gerçekleştirilen kongre 
sonucu Mehmet Ali Güldemir oylamaya katılan 68 
delegeden 67’sinin oyunu alarak  tekrar Bolu Şube 
Başkanlığı’na seçildi. 

Diyanet-Sen Bolu Şubesi’nin yeni yönetimi şu isim-
lerden oluşuyor:

Şube Başkanı                                          Mehmet Ali GÜLDEMİR

Şube Sekreteri                     Mustafa KÖKSAL 

Teşkilat Sekreteri        Bayram TEKEŞİN

Mali Sekreter              Cuma ERGENE

Mevzuat Sekreteri       Zeki ATASEVER

Eğitim Sekreteri Seyfullah HACIFETTAHOĞLU

Arş. ve Dış İlş. Sek. Bilal CANAN  

Bursa Diyanet-Sen  
3. Kongresini Gerçekleştirdi
Kongre süreci devam eden Diyanet-Sen Şubeleri 
kongrelerini yapmaya devam ediyor.Bursa Diya-
net-Sen Şubesi 4 Ağustos 2007’de 3. olağan genel 
kurul kongresini yaparak yeni yönetimini belirledi. 
Yüksel Gümüş’ün yeniden başkan seçildiği seçim-
lerde yönetim kurulunun yanısıra denetim ve disip-
lin kurulu üyeleri de yeniden belirlendi.

Genel Başkan Ahmet Yıldız ve yönetim kurulu üye-
lerinden Genel Mali Sekreter Remzi Sarıoğlu, Genel 
Araştırma ve Dış İlişkiler Sekreteri Lütfi Şenocak ve 
Genel Eğitim Sekreteri Süleyman Bahadır’ın hazır 
bulunduğu kongre büyük bir katılımla gerçekleş-
ti. Divan Başkanlığını Genel Mali Sekreter Remzi 
Sarıoğlu’nun yaptığı kongre sonucu Diyanet-Sen 
Bursa Şubesi  yeni yönetimi şu isimlerden oluşuyor:

Şube Başkanı                                          Yüksel GÜMÜŞ

Şube Sekreteri                     Mustafa SARKI

Teşkilat Sekreteri        Şuayip KAÇOĞLU

Mali Sekreter              Tahsin ÇOBAN

Mevzuat Sekreteri       Murat ALIÇ

Eğitim Sekreteri Adnan YALANIZ

Arş. ve Dış İlş. Sek. Erdoğan ÜN  
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Hareket

Genel Teşkilat Sekreteri İlyas BAŞ

TÜ
RK

İY
E 

D
İY

A
N

ET
 V

E 
V

A
KI

F 
G

Ö
RE

V
Lİ

LE
Rİ

 S
EN

D
İK

A
SI

12

Bizler; üyelerimizin yanında yürüyen ve haklı hak 
arama faaliyetlerinde öncü bir sendikal anlayışın 
içinde bulunan ve yönetime siz değerli üyelerimi-

zin teveccühüyle getirilmiş kişileriz. Bu maksatla sen-
dika genel merkezimiz ve taşradaki şubelerimiz olarak 
misyonumuza uygun bir şekilde gerçekleştirilen çalış-
malarımızı, başarılarımızı, faaliyetlerimizi, dostluğumu-
zu ve meydana getirdiğimiz sinerjiyi siz üyelerimizden 
aldığımız aşikardır. Bu gerçekleştirilen çalışmalar bir 
bütünlük içinde ve bu şuurda meydana getirilirse kaza-
nımlarımıza yenilerini eklemek için hiçbir engel yoktur.

Sendikal birlik ve güç konusunda Diyanet-Sen’imiz; me-
murlarımızın, siyasi anlayışı ne olursa olsun, sendikal 
anlayışı benimseyen sendika disiplinini öne alan eko-
nomik-demokratik haklar temelinde, fert fert üyelerin 
kendi isteğiyle bir araya gelmesiyle oluşmuş, bir hare-
kettir.

İşte bu hareketin üyesi olanlar;

Siyasi ve ideolojik sendikacılık yerine, bağımsız ilkeli 
hizmet sendikacılığı yapmayı, düşünce, fikir ve inanç 
özgülüklerinin önündeki engellerin kaldırılmasını iste-
meyi, ücretlerin yükseltilmesini istemenin yanında, hiz-
metin verim ve kalitesini yükseltmeye çalışmayı, servet 
düşmanlığı yapmak yerine, ücretlerde eşitlik ve adaleti 
savunmayı, toplantı, gösteri ve yürüyüş adına tahripkâr 
hareketler yerine, sorunların diyalog ve kamuoyu des-
teğiyle çözmeyi, ebedi muhalefet örgütü olmak yerine, 
doğrunun yanında yanlışın karşısında olmayı, kadınla-
rın her platformda kendilerini ifade edebilmelerini sa-
vunmayı, küçük olsun benim olsun değil, büyük olsun 
bizim olsun anlayışını ilke edinmiş ve bu sendikal an-
layışı soluyan bir hareketin mensuplarıdır. Bu hareket 
elbette ki başarılara imza atmıştır ve başarıdan başarıya 
koşmayı da hak etmektedir. İşte bu elde edilen kaza-
nımlarda en büyük pay üyelerimizle birlikte illerde ve 
ilçelerde diklenmeden dik durmasını başaran temsilci-
lerimizindir.

Demokratik ve Sosyal Hukuk Devleti olmanın en önemli 
göstergelerinden biri de örgütlenme özgürlüğüdür. Ça-
ğımız örgütlü toplum çağıdır. Çağdaş demokrasi, her 
şeyi devletten bekleme anlayışı yerine, hukuk dâhilinde 
haklarını arayarak, bilinçli örgütlenmeyi, daha değişik 
ifade ile sivil toplum örgütlerini kurmayı gerektiriyor. 

Siyasi literatürümüzde meselelerin çözümünde “Taşın altına 
elin sokulması” gereğinden söz edilir. Başta kendi sorunla-
rımız olmak üzere ülke ve toplum sorunlarının çözümü için 
elimizi taşın altına birlikte koymamız lazım. Bu pasif değil, 
aktif bir yönetim kadrosuyla ancak mümkün olabilmekte-
dir. Bunu üyelerimizin takdirlerine. bırakıyoruz.

Burada bir gerçeğin altını birlikte çizelim: Ülke ve top-
lum sorunlarıyla ilgilenmeyen insan zararsız değil, ya-
rarsız insandır. 

Biz din görevlilerinin; yararlı insan olduklarını, ülkeyi ve 
milleti herkes gibi, hatta daha çok sevdiklerini, aydın ve 
önder olduklarını iddia ediyoruz. Örgün eğitime katkı-
da bulunan kardeşlerimizin yanında yaygın eğitim yoluyla 
insanlara ulaşıp onları bilgilendiren din görevlilerimizdir.  

Hak arama faaliyetlerimiz açısından duruma baktığı-
mızda sendikamız Diyanet-Sen mücadele yöntemi ola-
rak demokratik usulleri ve kendine yasalar tarafından 
verilen hakları kullanmayı seçmiştir. 

Bu faaliyetlerimiz esnasında sadece üyelerimizin değil 
tüm diyanet çalışanlarının da sorunlarına tercümanlık 
yapmayı kendimize yol seçtik. Diyanet çalışanlarının hak 
ettikleri ücreti ve sağlıklı yaşam standartlarına ulaşma-
larını hedeflerken özlük ve sosyal haklar konusunda da 
gerekli girişimlerde ve faaliyetlerde en üst düzeyde bu-
lunduk. Ülkemizin başbakanı ile bu konuda çalışanları-
mızın durumunu ve isteklerini içeren çeşitli görüşmeler 
gerçekleştirdik. Bu görüşmeler neticesinde Diyanet çalı-
şanlarının mali ve özlük haklarında ilerlemeler kaydettik.

Bu çalışmalarımız sayesinde hayli yol almış bulunmak-
tayız. Yetki alma konusunda başarılı çalışmalara imza 
atmış durumdayız. Bu başarılara ulaşırken hiçbir zaman 
başarıyı kendimize mal etmedik. Bu başarının bir grup 
başarısı olduğunu gördük. Bunun delili de üyelerimizin 
bize gösterdikleri teveccühtür. 

Amacımız sadece olağan bir anlayış içinde sendikacılık 
değil, gerçek manada güçlü bir sendikal anlayıştır.

Din Hizmetleri sınıfında hizmet veren sendikaların üye 
sayılarının belirlenmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 
gerçekleştirilen  toplantıda Diyanet-Sen’in 36 bin 135 
üye sayısı ile 2007 yılında tekrar hizmet kolunda en çok 
üyeye sahip yetkili sendika olduğu tespit edilmiştir.   

Teşkilatları ve Genel Merkez yönetimi ile bu yılda çalışma-
larını aralıksız sürdüren Diyanet-Sen ailesi yetkili sendika 
olmaya, hizmete, büyümeye ve kazanmaya devam ediyor.

Bu yolda gösterilen desteklerinize ve ilgilerinize teşek-
kürü bir borç biliriz. Bu yoldaki çabalarımızın hız kaza-
nabilmesi ve güçlenebilmesi için siz değerli üyelerimizin 
değerli desteklerini her zaman bekliyoruz.

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi tüm Müslümanların 
üzerine olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle... 

                                                                                     
                                       



Kamu Görevlileri Sendikasının 
Unvanı

Bağlı Olduğu 
Konfederasyon

Sendika 
Dosya No

Toplam Üye 
Sayısı

Sendikalaşma 
Oranı (%)

DİYANET – SEN
(Türkiye Diyanet  ve Vakıf 

Görevlileri Sendikası)
MEMUR-SEN 18 36.352 43,76

Diyanet-Sen bu yıl da yetkili sendika olarak 4. 
yılına girdi. Diyanet-Sen’in Diyanet ve Vakıf 
Çalışanları hizmet konunda yetkili sendika 

olduğu 07 Temmuz 2007 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak kesinlik kazandı. Buna göre Diyanet-
Sen 36 bin 352 üye sayısı ile bu yıl da  hizmet ko-
lunda yetkili sendika olmayı başardı.  Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın konuyla ilgili tebliği-

ne göre kamu görevlileri sendikalarına üye memur 
sayısı geçen yıla göre yaklaşık 76 bin arttı. Memur-
Sen son bir yılda üye sayısını 45 bin 874 artırarak 
üye sayısı artışında birinci oldu.  Memurlar içinde 
en örgütlü kesim yüzde 89.2 sendikalaşma oranıy-
la yerel yönetimler olurken diyanet ve vakıf  hiz-
metlerinde çalışanlar yüzde 74.6 ile ikinci örgütlü 
kesim oldu. 

Diyanet-Sen bu yıl Ağustos ayında hükümetle ya-
pılacak toplu görüşmelerde yetkili sendika olarak 
4. kez masaya oturacak.

3 yıldır üyelerinin haklarını her platformda en iyi 
bir şekilde savunan Diyanet-Sen çalışmalarına ara-
lıksız devam ediyor. Bütün üyeleri ve teşkilatları ve 
Genel Merkezi ile bir bütün olarak çalışmalarına 
devam eden Diyanet-Sen yetkiye, çalışmaya, bü-
yümeye ve kazanmaya devam ediyor. Diyanet-Sen 
olarak tüm üyelerimize ve teşkilatlarımıza teşek-
kür eder, çalışmalarımızın artarak devam edeceği-
ni belirtiriz. 

Diyanet-Sen 
Yetkide  
4. Yılına Girdi
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Diyanet-Sen’in yoğun çalışmaları sonucu 
Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında 
bulunan cami ve mescitlerde din görevlisi 

ihtiyacının karşılanması amacıyla, 657 sayılı Dev-
let Memurları Kanununun 4’ncü maddesinin (B) 
bendi uyarınca 6.000 adet sözleşmeli imam-hatip 
ve 2500 adet de sözleşmeli Kur’an kursu öğreti-
cisi alındı. Diyanet-Sen’in  hükümet yetkililerine 

konuyu aktarması sonucu boş olan kadroların 
doldurulması amacıyla taşra teşkilatına sözleşmeli 
imam-hatip ve Kur’an Kursu öğreticisi alındı. 

 Yine ÖSYM kanalı ile 3400 civarında kadrolu İmam 
Hatip, 232 müezzin, 160 Kur’an Kursu Öğreticisi 
olmak üzere toplam 3792 açıktan atama yolu ile  
personel alındı. Bu alımlarla birlikte kuruma top-
lam 12.292 yeni personel alınmış oldu.

Kuruma yeni alınan personelle büyük ölçüde per-
sonel açığı kapanmış oluyor. Kadrolu camilerde 
personel açığı kalmazken, kadrosu bulunmayan 
6000 bin camiye atama yapılmadı.

Yıllardır din görevlisi açığı ile hizmetlerini sürdür-
meye çalışan Diyanet İşleri Başkanlığı yeni alınan 
12 bin 292 personelle bu açığını büyük ölçüde ka-
patmış oldu. 30 bin açıkla hizmet vermeye çalışan 
kurum son 4 yılda yapılan yeni atamalarla büyük 
ölçüde personel açığını kapatmış oldu.  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın konuyla ilgili Resmi Gazete’de yayınlanan tebliği şöyle:

Diyanet İşleri 
Başkanlığı’na 12.292 
yeni personel alındı
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Diyanet-Sen tarafından Royal Anka Otel’de veri-
len iftar yemeğinde Diyanet-Senliler bir araya 
geldi. 4 Ekim 2007’de düzenlenen iftar prog-

ramına Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız ve 
yönetim kurulu üyeleri,  Memur-Sen Konfederasyo-
nu Genel Başkanı Dr. Ahmet Aksu, Adalet Eski Baka-
nı ve Saadet Partisi Başkan Yardımcısı Şevki Kazan, 
DSP Başkan Yardımcısı Osman Kılıç, Keçiören Müftüsü 
Ahmet Durmuş, DİB Teknik Hizmetler Şube Müdürü 
Mahmut Mete ve bir çok DİB personeli, siyasiler, si-
vil toplum örgütleri temsilcileri, Memur-Sen ve bağlı 
sendikaların üyelerinden oluşan kalabalık bir davetli 
topluluğu katıldı.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız, kısa selam-
lama konuşmasının ardından gündemle ilgili çarpıcı 
açıklamalarda bulundu. Yeni Anayasa çalışmalarının bir 
takım asılsız söylemlere  neden olduğunu belirten Yıl-
dız, “Türkiye Malezyalaşıyor, İranlaşıyor, diyorlar. Evet 
ülkemiz bir yerlere gidiyor ama bu yön kuşkusuz iyiye 
giden bir yöndür.” dedi.

Yeni anayasa çalışmalarında temel hak ve özgürlükle-
rin güvence altına alınması yönünde adımlar atılması 
gerektiğini ifade eden Yıldız, din eğitimi, kılık kıyafet 
konusundaki engellerin yeni anayasa ile kaldırılması ge-
rektiğini, din derslerinin ise diğer dersler gibi zorunlu 
olarak kalması gerektiğini söyledi.

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Dr. Ah-
met Aksu, Adalet Eski Bakanı ve Saadet Partisi Başkan 
Yardımcısı Şevket Kazan, DSP Genel Başkan Yardımcı-
sı Osman Kılıç’ında kısa birer konuşma yaptıkları iftar 
programında Dünya Kur’an-ı Kerim Okuma Birincisi 
ve Evrensel Hafızlar Derneği Denetleme Kurulu Üyesi 
Abdullah Dursun ve  Ezanı Güzel Okuma Ankara Bi-
rincisi Mustafa Kömü’ye birer altın hediye edildi. Ay-
rıca iftar programına gelirken kaza geçiren ve prog-
rama katılamayan  Aşere Takrip Bölge Biricisi Hasan 
Avcı’nın hediyesinin de kendisine daha sonra takdim 
edileceği bildirildi.

Diyanet-Senliler 
İftarda Buluştu
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1-Büyük Düşünmek: Bu, sendikal düşüncelerimizi 
geliştirmekle olur. Sendika yöneticiliğinin dernek 
yönetimi ve vakıf idareciliğinden farklı özellikler 
taşıdığına vakıf olmak gerekir. Sendikal hizmeti 
gerçekleştirmede büyük düşünmeyi engelleyici hu-
suslar vardır. Bunlardan birincisi sorunların içinden 
çıkamamak, ikincisi monotonluklarda boğulmak, 
üçüncüsü de içinde bulunulan meşguliyetlerdir. 
Sendikalcılık kendi başarı sistemimizi üretmeniz  
açısından size inanılmaz ufuklar kazandırabilir. 
Çözüm olarak yetkilerinizi iyi kullanın. İmkanları-
nızı zorlayın. 

“Bulunduğunuz birimi ve problemlerini bir 
uzaylı gibi izlemeyin”

2-Sendika yöneticisi sendika coşkusu ile dolu 
olmalıdır: Coşkulu olmak yöneticilikte karşılaşılan 
dayanma gücünü artırır. Detayları sevdirir. Coşku-
lu bir sendikacı olmayı engelleyen temel sorunlar 
vardır. Olumsuzluklara odaklanmak, çirkinliklere 
saplanmak, küçültücü sözler ve davranışlar karşı-
sında acziyet hissetmek yaptığı görevin önemini 
gereği gibi kavramamaktan ileri gelir. Bunları ye-
nip coşkuyu üst düzeyde tutmalıdır. Zira;

“Söylenmek korkuyu, söylemek cesareti artırır.”

3-Hedef Belirlemek:Ben bu sendikanın yönetici-
siyim, sendikam nereden nereye geldi. Bugünkü 
durumumuz nedir? Üyelerimiz, gelecekte üye sa-
yımız ne olmalı? Hangi hizmetleri kısa-orta-uzun 
vadede gerçekleştirebilirim? Hedefim ne? Sorula-
rına cevap aranmalıdır.

“Salonumuzda suladığımız çiçek nasıl yeşerirse; 
kalbinizde beslediğiniz hedefte öyle yeşerir” 

4-Yöntem Belirlemek: Yöneticilik çok önemli, bir 
o kadar da yorucu sabır ve sebat isteyen, bir an 
mutlu, çoğu zaman dert dinleyen, çözüm arayan, 
çözüm üreten kişiliktir. Bunun için düzenli çalış-
mak plansız hareket etmemek, tembellik göster-
memek gerekir. Planlanan hedef bu günden baş-
layarak geleceğe doğru tüm adımları ve ayrıntıları 
tespit edilen hedeftir. Sürekli başarmak sürekli is-
temeye bağlıdır.

“Başarmanın yapmaktan başka yolu yoktur.”

5-Şiddetle İstemek: Sendika yöneticiliği yaptığım 
bu ilde ya da ilçede bize üye olabileceklerin tama-
mını sendikama nasıl üye yapabilirim. Üyelerimi-
zin problemlerini nasıl çözebilirim düşüncesi ile 
kavrulup cesaretle üstüne eğilmek, bunu şiddetle 
arzu etmek gerekir. 

“Ne kadar güçlü olacağınızı, ne kadar şiddetli 
istediğiniz belirler”

6-Sendikal hizmet için yapılması gerekeni he-
men yapmalıdır: Bu noktada endişe, stres, hangi 
yöntemi uygulayım gibi tereddütleri ortadan kal-
dırarak gereği yapılmalıdır.

“Israrla yaptığınız ne ise; onu en iyi yapan siz 
olursunuz.”

7- Mazereti Yıkmak: Yerine getirmek istediğiniz 
hizmeti gerçekleştirmek için ısrarlı, azimli,          ce-
saretli olmalısınız. Eğer olsaydı demek olması için 
gerekli mücadeleyi terk etmektir. Şu  kadar para 
dönse idi, merkez olarak kullanacağımız bir bina-
mız olsa idi gibi mazeretler  geçicidir. Mazeret ta-
nımamak, engel tanımamaktır.

“Mazerete sığınanlar hem kendilerini engelli-
yorlar hem de başkalarını yıldırıyorlar.”

8-Sendika yöneticisi cesaretli olmalıdır: Cesaret 
en kötü ihtimali göze almaktır. Kötü ihtimali göze 
alanlar mazeret üretmeye çalışmazlar. Şube ve il-
lerimizin saygı değer yöneticileri boğuştuğunuz 
şartların ağırlığını biliyoruz. Bu zorluklar gelecekte 
başarımızın büyüklüğünün ip uçları olacaktır. 

“Emek boşa gitmez, üstün gayretlerinizi artıra-
rak devam etmenizi istiyorum.”

Kazananlar ve gelişenler, dinleyenler, okuyanlar ve 
anlamaya çalışanlardır. Sendikamıza kazandıraca-
ğınız çok hizmetler  vardır.  Gayretlerinizin daim 
olmasını diler saygılar sunarım.

                                                                             
                 

Sendikacılıkta
Sekiz Adım

Genel Mali Sekreter Remzi SARIOĞLU



Diyanet-Sen Genel Merkez Yönetimi, Şube Baş-
kanları ve İl Temsilcileri 2007 Yılı Toplu Görüş-
melerinde sendika olarak izlenilecek yolu ve 

hükümetten talepleri  belirlemek amacıyla bir araya 
geldi. Ankara Kızılcahamam Ab-ı Hayat Oteli’nde 11-
12 Ağustos 2007 tarihlerinde gerçekleştirilen Diyanet-
Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda toplu görüşme-
ler, bölge toplantıları ve kongre takvimleri konusunda 
görüş alışverişinde bulunuldu.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız’ın 
Başkanlığı’nda başlayan programa ikinci gün Me-
mur-Sen Konfederasyonu Başkanı Dr. Ahmet Aksu ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu katılarak birer konuşma yaptılar. 
2 gün devam eden ve Diyanet- Sen Yönetim Kurulu 
Üyeleri’nin hazır bulunduğu toplantıya Şube Başkan-
ları ve il temsilcileri katıldı. Bütün başkanların teker te-
ker söz aldığı toplantıda istekler dile getirdi ve başta 
toplu görüşmeler olmak üzere çeşitli konularda görüş 
ve öneriler dile getirildi.
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Diyanet-Sen Başkan
Kızılcahamam’da



Programın açılış konuşmasını yapan Genel Baş-
kan Ahmet Yıldız, ülkemizde kesintisiz ve tam 
demokrasinin sağlanması gerektiğine dikkat çe-
kerek egemenlik kayıtsız şartsız millete ait olmalı 
ve demokrasimiz uluslar arası standartlara yük-
seltilmelidir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yıllardır yasasız bıra-
kıldığını belirten Yıldız, biran önce teşkilat yasası-
nın çıkarılması gerektiğini söyledi. 

Şube Başkanları ve İl Temsilcileri’nin de özellikle 
dile getirdikleri konuların başında yer alan teşki-
lat yasasının bir an önce çıkarılmasının kurumda-
ki birçok aksaklığın giderilmesini de sağlayacağı 
vurgulandı.

Programda ayrıca Kurum İdari Kurulu Kararları’nın 
bağlayıcılığının sağlanması ve DİB’de daha etkili 
olunması gerektiği konularında görüş birliğine 
varıldı. 
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lar Kurulu Toplantısı 
a Gerçekleştirildi 



Adana: Ali Damaksız: Adana İl Yö-
netimi olarak gayretli çalışmalarımız 
sonucu şu anda şube sayısına ulaş-
mış durumdayız. Çalışmalarımız de-
vam edecektir.

Adıyaman: Emin Çil: İyi bir ekip 
çalışması ve diyalog ile bu gün üye 
sayımızı 471’e çıkarmayı başar-
dık. Adıyaman Şubesi olarak fahri 
imamlarının sözleşmeli duruma ge-
tirilmesini ve her görevlinin hacca 
gidebilmesi için çalışmalar yapılma-
sını talep ediyoruz. 

Afyon: Bekir Seven: Sendikacılık 
uzun ince bir yol. Bir çok sıkıntımız 
var. Yılların birikimi olan sorunları-
mız var.

Ağrı: Cesim Kaya: Herkese selam 
saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Amasya: Hasan Gümüş: 4-B’lerin 
özür grubu yer değişikliği sağlan-
malıdır. Diyanet’te yap boz oynanı-
yor. Üye sayımız artmasına rağmen 
Diyanet’te her şey eski tas, eski 
hamam devam ediyor. Diyanet’te 
daha etkin olmalıyız. Diyanet-Sen’in 
hizmetlerini başkaları sahipleniyor. 

Genel Merkez yönetiminin kong-
relere müdahale etmesini istemi-
yoruz.

Ankara: Bekir Korkmaz: Diyanet’te 
ciddi manada etkili olmalıyız ve se-
simizi duyurmalıyız. Sendika nime-
tini iyi kullanmalıyız, yoksa Allah bu 
nimeti elimizden alır.

Antalya: Mehmet Yıldırım: 
Diyanet’te daha etkin olmalıyız. 
Antalya’da din görevlilerimiz idare-
cilerden kaynaklanan pek çok sıkın-
tı yaşanmaktadır. Yaptığımız şika-
yetler maalesef bir işe yaramıyor.

Artvin: Hamdi Özder: Artvin İl 
Yönetimi olarak bir çok çalışma 
yaptık. Karikatür krizine miting ya-
parak tepkimizi koyduk.  Uzungöle  
gezi düzenledik. Bütün personelin 
katılımı ile bir haftalık seminer dü-
zenledik. 

Aydın: Rıdvan Aydın: Yeni Göreve 
geldim. Diyanet-Sen camiasının bir 
ferdi olduğum için mutluyum. As-
kerlik borçlanmasının indirilmesini 
istiyorum.

Başkanlar Kurulundan 
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Balıkesir: Hüseyin Akbıyık: KİK ka-
rarlarının uygulanmasını ve bağlayı-
cılığının sağlanmasını istiyoruz. 

Bilecik: Hüseyin Karadağ: Böyle bir 
toplantı düzenlenmesinden dolayı 
emeği geçen herkese teşekkür eder 
başarılar dilerim.

Bingöl: Mücahit Çelik: Din görevli-
lerinin lojman sorunu dile getirilmeli 
sorunun halledilmesi için gerekli ça-
lışmalar yapılmalıdır.  Hizmetlilerin 
mağduriyeti giderilmelidir. Hacca 
hiç gitmemiş olan  din görevlilerinin 
de hacca gitmesi sağlanmalıdır. Yaz 
Kur’an Kursları’ndaki yaş sınırı sıkın-
tısı bir an önce giderilmelidir.

Bitlis: Cebrail Yakışır: DİB Teşkilat 
Yasasının bir an önce çıkarılmasını, 
imamlarımıza lojman temin edilme-
sini, emeklilerin durumunun düzel-
tilmesini ve hizmetlilere de ek ücret  
ödenmesini, çocuklarımıza eğitim 
yardımı sağlanması istiyoruz. Ayrıca 
TOKİ aracılığı ile sendika üyelerimi-
zin konut sorununun giderilmesi 
için çalışmalar yapılmasını talep 
ediyoruz.

Bolu: M. Ali Güldemir: “Taşıdığınız  
değer ne kadar yüce ise karşılaştığı-
nız sıkıntılar o kadar büyük ve ağır 
olacaktır.” Bizler büyük bir sorum-
luluğu taşıyoruz ve tabiî ki sıkıntıla-
rımız da o nispette çok. 

Bursa: Yüksel Gümüş: Cami temiz-
liğinin bir an önce mahalli idarelere 
devredilmesini istiyoruz. Bu konuda 
Bursa Şube Yönetimi olarak çeşitli 
girişimlerimiz oldu ve mesafe kay-
dettik. Bu tür toplantılara eşlerimiz-
le katılırsak daha güzel olur diye dü-
şünüyorum. İmam evleri konusunda 
daha aktif olmamız gerekir. Hacca 
gidemeyenler puan sırasına göre 
umreye gönderilirse güzel olur.

Çanakkale: Sefahattin Çiloğlu:Şe-
hitler diyarı Çanakkale’den selamlar 
getirdim. Sendika yasası değiştiril-
meli ve gerekli düzenlemeler yapıl-
malıdır. Birlik ve beraberliğimizi bo-
zacak davranışlardan kaçınmalıyız.

Çorum: Muammer Özcan: Bizler 
din görevlileri olarak her kesimle iyi 
diyalog içerisinde olmalıyız. Her ke-
simden medyaya ziyaretler düzenle-
meli ilişkilerimizi sıkı tutmalıyız. Ayrıca 
üniversitede okuyan çocuklarımıza 
maddi destek sağlanmasını istiyoruz.

Diyarbakır: İsmail Güloğlu: Bizler 
Diyanet-Sen üyeleri olarak yalnızca 
sendikacılık yapmalıyız. Daha iyi ve 
daha verimli nasıl olabiliriz onun he-
sabını yapmalıyız. Ar-Ge çalışmaları 
yapalım. Teşkilat yasası için taslak ha-
zırlayalım. Sendikacılığı iyi yapalım.

Edirne: Hüseyin Hatipoğlu: Bizler 
din görevlileri olarak yalnızca kendi 
haklarımızı değil din görevlisi olma-
yanların da haklarını savunmalıyız. 
4-B statüsünde yeni göreve baş-
layanlar şehir merkezinde göreve 
başlarken kadrolu görevliler eski 
yerlerinde köylerde ve daha küçük 
yerlerde kalıyor. Bu sorunun çözül-
mesini istiyoruz.

Elazığ: Murat Ergen: Teşkilat yasa-
sının çıkması ve mesai ücretlerinin 
ödenmesi konusunda gayret ede-
lim. Yabancı dil tazminatı kurumla-
ra göre değişiyor. DİB’de çok düşük. 
Yükseltilmesi için gerekli girişimler 
yapılırsa güzel olur.

Eskişehir: Şevket Ünal: Öğretmenler 
askerlik görevlerini öğretmen olarak 
yerine getiriyor. Niçin din görevlisi 
aynı haktan yararlanmasın? Sağlık 
ödenekleri konusunda sıkıntı çekiyo-
ruz. 

Balıkesir: Hüseyin Akbıyık: KİK ka-
rarlarının uygulanmasını ve bağlayı-
cılığının sağlanmasını istiyoruz. 

Bolu: M. Ali Güldem
değer ne kadar yüce 
nız sıkıntılar o kadar
olacaktır.” Bizler büy
luluğu taşıyoruz ve t

TÜ
RK

İY
E 

D
İY

A
N

ET
 V

E 
V

A
KI

F 
G

Ö
RE

V
Lİ

LE
Rİ

 S
EN

D
İK

A
SI

19



TÜ
RK

İY
E 

D
İY

A
N

ET
 V

E 
V

A
KI

F 
G

Ö
RE

V
Lİ

LE
Rİ

 S
EN

D
İK

A
SI

20

Gaziantep: Mehmet Yaşar: Diya-
net-Sen olarak hizmet kolumuzda 
en çok üyeye sahip sendikayız. Sen-
dikal gücümüzün farkında olalım. 
Ayrıca Ramazan’a hazırlık ödeneği 
verilmesini istiyorum.

Giresun: Fethi Karahüseyin: 4688 
sayılı sendika kanununun yaptırım 
gücü yoktur. Toplu görüşme değil, 
toplu sözleşme yapılmalıdır. Toplu 
görüşmeler öncesi bütün sendika-
lar ortak hareket etmelidir. Sendi-
ka olarak din eğitiminin önündeki 
engellerin kaldırılması için gerekli 
girişimler yapılmalıdır.

Gümüşhane: Mürsel Gergin: Top-
lu görüşmelerde hükümetin karşısı-
na fazla istek yerine az ve yapılabilir 
isteklerle çıkmak sonuç alma açısın-
dan daha etkili olacaktır. Özellikle 
emeklilere de ek tazminat verilme-
sini istiyoruz.

Hatay: Ali Bayır: DİB Teşkilat 
Yasası’nın olmayışı en büyük eksik-
liktir. Camilerin temizlik sorunu bir 
an önce halledilmelidir.

Isparta: Osman Akçil: Başkanlar 
kurulu toplantılarının daha sık ya-
pılması gerektiğine inanıyorum. 
Ayrıca başkanlarla birlikte bir kişi-
nin daha bu toplantılara katılması 
daha iyi olur diye düşünüyorum. 
Toplu görüşmelerde sendika tazmi-
natının artırılmasını talep ediyoruz. 
KİK kararları uygulanmıyor. Bağla-
yıcı hale getirilmelidir. 

Mersin: Ahmet Görgülü: Bölge 
toplantılarının bir kısmı yapıldı. Çok 
da faydalı olduğuna inanıyorum. 
Toplu görüşmelerde fazla talep ye-
rine az ve yapılabilecek olanlar ter-
cih edilmelidir. Emekli ve yardımcı 
hizmetlilerin durumu düzeltilmeli-
dir. Ayrıca sendikamızın web sitesi 
daha sık güncellenmelidir.

İstanbul 1:Osman Aydın

Himalayalar’a ancak bir ayda çıkılır. 
Ama orada durmak zor hatta im-
kansızdır. Bütün zirveler böyledir. 
Diyanet-Sen zirveye çıkmayı başar-
mıştır. Önemli olan burada kalmayı 
başabilmektir. 

İstanbul 2: Musa Hakan:  

CHP’nin ve Deniz Baykal’ın imamla-
ra yönelik suçlamalarına daha sert 
tepki göstermeliyiz. Sayın Baykal 
Moon Tarikatı yerine Cumalara ka-
tılsın. Yaz Kur’an Kursları  kitap ve 
çeşitli hediyelerle teşvik edilmelidir. 

İstanbul 3: Neslibey Özkan: Sendi-
kacı sadece tepkisel davranmamalı, 
hem kazanmalı hem de kazandır-
malıdır. Paylaşmayı öğrenmeliyiz. 
Yetenek başarı getirir ama şampi-
yonluk ekip işidir. Çiviye bir kere 
vurmak yetmez. Elde ateş taşınma-
sı için altına kül konulur.

İzmir: Osman Yoldaş: Diyanet-
Sen’in çalışmaları çok güzel. Yetki-
nin daha iyi kullanılması için daha 
çok çalışılmalıdır.

Kars: Ebubekir Keleş: Şimdiye ka-
dar dile getirilen sıkıntılara ben de 
katılıyorum. Camilerde yakacak pa-
rası toplamaktan bıktık. Bizi yardım 
toplamaktan kurtarın. Emeklileri-
miz mağdur durumda, durumları 
iyileştirilmelidir.
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Kastamonu: İrfan Bakır: İki gün-
dür devam eden bu toplantının çok 
yararlı olduğuna inanıyorum. Az 
konuşup çok iş yapacağız. Güçlü 
olursak sorunların çözümünde o 
kadar etkili oluruz.

Kırklareli: Mustafa Küçükmotor:  
İmamlarımız müftülüğe korkarak 
giriyor. Yıllardır itilmiş kakılmış mu-
amelesi gördük. 

Kırşehir: Sefa Ekinci: Selam sevgi 
ve saygılarımı sunuyor, toplantının 
hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Konya-1: Mehmet Yaman: Top-
lantılar sızlanma yeri değil moral 
depolama yeridir. Bizlerde buradan 
moral depolayarak ayrılmak istiyo-
ruz. Ayrıca Şube kongrelerimizin ne 
zaman yapılacağının belirlenmesini 
istiyoruz. Yine cami temizliğinin be-
lediyelere devredilmesini ya da bir 
şekilde halledilmesini  talep ediyoruz. 
Müftülerin murakıplara müdahale et-
mesini istemiyoruz.

Konya 2: Sami Yıldız: Sendikacı-
lığı menfaat sendikacığı, sarı sen-
dikacılık ve hak arama sendikacığı 
gibi  gruplara ayıra biliriz. Biz din 
görevlilerinin haklarını savunmak 
ve aramak için varız. Kalpten kalbe 
yol vardır ve sevgi ve muhabbetle 
yapılan işlerde bir şekilde insanlara 
ulaşır.

Kütahya: Nazif Kocaçoban: Toplu 
Görüşme taleplerimizi yazılı olarak 
sunuyorum. 4688 sayılı kanunda 
değişiklik yapılarak sendika üyeliği 
ya zorunlu hale getirilmeli, ya da 
kazanımlardan yalnızca üyeler ya-
rarlanmalıdır. Ayrıca şubeler gibi il 
teşkilatlarının da izin kullanmasını 
istiyoruz.

Malatya: M.Refik Metin: Din ve 
vicdan özgürlüğü önündeki engel-
lerin kaldırılması için sendika olarak 
çalışmamız gerekir. 

Manisa: Ahmet Özdemir: Sendika 
birazda daire çalışanları ile ilgilen-
melidir. Onların da sorunları var. 
Özellikle üyelerimizden vefat eden-
lerin ailelerine çocuklarına yardım 
eli uzatılmalıdır.

Kahramanmaraş: Ekrem Arslan: 
Sütçüimam diyarından sizlere se-
lam ve sevgilerimi sunuyorum. 
Konfederasyonumuz yalnızca kamu 
çalışanlarının sorunlarıyla değil tüm 
halkımızın sorunlarıyla ilgilenme-
lidir. Oturduk, konuştuk, dağıldık 
olmamalıdır.

Mardin: Ali Kurt: Toplu görüşme-
lerin hayırlara vesile olmasını diler, 
toplu görüşme heyetimize de başa-
rılar dilerim. Yeni göreve başlayan 
din görevlilerimiz bölgesel ve kül-
türel farklılıklar nedeniyle sıkıntı çe-
kiyor. Yerleştirmelerde farlılıkların 
dikkate alınması daha isabetli olur 
kanaatindeyim. 

Nevşehir: Ali Aydemir: 4-B sta-
tüsünde olanların sendikaya üye 
olabileceğini yeni öğrendik. Bu tür 
bilgileri daha önce öğrenirsek daha 
iyi olur diye düşünüyorum.

Niğde:Nevzat Türkan: Niğde İl Yö-
netimi adına hepinize selam, sevgi 
ve saygılarımı sunuyorum. İl yöne-
timimizin tamamının tayinleri çıktı. 
Sebep psikolojik baskı yapmamız-
mış. Tayinlerin acilen durdurulma-
sını istiyoruz.
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Sakarya: Nihat Bağçeli: Talep dos-
yamızı yazılı olarak yönetim kuru-
lumuza sunuyorum. Herkese selam 
sevgi ve saygılarımı sunarım.

Samsun 1: Hacıbey Özkan: Sen-
dika öncesi ve sonrasını karşılaştır-
dığımızda aldığımız mesafeyi daha 
iyi göreceğimize inanıyorum. Şube 
kongrelerinin aynı günlerde yapıl-
masını uygun görmüyorum.

Siirt: A. Hekim Şendul: Hac sınav-
larının merkezi sistemle yapılma-
sının daha doğru olacağına ina-
nıyoruz. Tercümanlık sınavı daha 
adil olmalı. İhtisas kurslarına yazılı 
sınavla kursiyer alınmalı. Şube baş-
kanları gerekli durumlarda izinli 
sayılmalı. Üye kayıtları illerden ya-
pılabilmelidir.

Sivas: Recai Yıldız: Yaz Kur’an 
Kurslarını MEB müfettişlerinin de-
netlemesini olumlu karşılıyorum. 
4-C statüsünde çalışan din görev-
lilerinin 4-B statüsüne çıkarılmasını 
istiyoruz.

Tekirdağ: Süleyman Çalışkan: 
Diyanet-Senli olmaktan mutluyuz 
ve onurluyuz. Sendika aracılığı ile 
sivil İslami inisiyatif oluşturmalıyız.

Tokat: Cengiz Yücel: Tokat Şube 
Yönetimi olarak taleplerimizi yazılı 
olarak sundum. Müftülükler bizleri 
Diyanet dergisinden imtihan edi-
yor. Bu uygulamalara tepki göste-
rilmesini istiyoruz.

Trabzon: Ömer Tutuş: Din görevlisi 
bu güne kadar maraba muamelesi 
görmüştür. Sendika olarak bu anla-
yışın değişmesi için çalışmalıyız.

Tunceli: Mehmet Söylemez: 
Diyanet-Sen Başkanlar Kurulu 
Toplantısı’na ilk defa katılıyorum. 
Tunceli’de sendikacığı yeni yeni 
başlatmış durumdayız. Çalışmaları-
mız devam ediyor.

Şanlıurfa: Mehmet Bozkuş: Bizler 
Diyanet-Sen olarak farklı bir mis-
yona sahibiz. Yalnızca kendi sorun-
larımızla değil, tüm İslam aleminin 
sorunları ile de ilgilenmeliyiz.

Şanlıurfa: Hamit İren 

Van: Suat Çilingiroğlu: Van Bölge 
Toplantısı’nın iptal edilmesi bizi üz-
müştür. Bu konuda tatmin edici bir 
açıklama bekliyoruz. 

Zonguldak:Şeref Gökyar:(Temsilen)

Bayburt: İlhan Kelleci
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Karaman: Duran Kabaağaç

Kırıkkale:Ünal Uzun 

Batman: Muhyettin Çetin

Karabük: Fazlı Özçelik

Osmaniye: Hasan Demir

Düzce: Lütfullah Tezcan

Gaziantep: Ahmet Tahiroğlu:

Samsun 2: Mahmut Uzun:

Erzurum: Mehmet Dindi:

Kilis: Recep Yıldız

Burdur: A.Mücahit 
Yılmaz: Böyle fay-
dalı bir toplantıya 
katıldığım için mut-
luyum. Emeği geçen-
lere teşekkür ederim.

Muğla: Mehmet Üzüm (Temsilci): 

Selam sevgi ve saygılarımı sunuyo-
rum. Toplantıyı düzenleyenlere te-
şekkür eder, toplantının hayırlara 
verile olmasını dilerim.

Ordu2: Mustafa 
Coşkun (Temsilci):

Şırnak: M. Nesim 
Varol

Bartın: Erol Uğur



LAİKLİK
Bu ülkede bir türlü tarifi yapılamayan kavram laiklik te-
rimi. Laiklik adı altında istediğiniz kadar din düşman-
lığı yapabilirsiniz.Yine laiklik tanımı altında istediğiniz 
kadar din ve dini kurumları koruma nutukları atabi-
lirsiniz. Ama konu yargıya aksettiğinde, konu ile ilgili 
karar, yargıcın iki dudağı ve algıladığı laiklik anlayışına 
kalmış.O halde bu laikliği kişilerin anlayışından kurtarıp 
objektif  kriterlere göre tanımı yapılmalı, herkes de bu 
terimi kendi anlayışlarına göre değil, kriterlerine göre 
değerlendirip hayatlarında bu konu ile ilgili söylem ve 
eylemlerini ayarlamalıdırlar.

TÜRBAN

Adına ister başörtü deyin, ister türban deyin, ister yaş-
mak değin ne derseniz deyin. Bu ülkemizde bir sorun.
İşin dini yönü var. Kültürel yönü var. Geleneksel yönü var. 
Kurtuluş Savaşı’na simge olmuş yönü var. Var oğlu var. 

Ama bu sorunu çözmek yine bizim görevimiz. Ülke 
insanımızın görevi, binlerce genç kızımız bu konudan 
dolayı okuyamıyorsa, işyerlerinde binlerce memurumuz 
bu yüzden görev yapamıyorsa, bu bir sorundur, çözül-
melidir. Bazı yeni kavramlar üretilerek (KAMUSAL ALAN) 
gibi, bu kavram arkasına sığınılarak, binlerce örtülü ba-
yan taciz ediliyorsa bu sorun mutlaka çözülmeli. O hal-
de ülkesini seven, milletini seven, milletinin değerlerini 
seven herkes bu konuda iyi niyetli olmalı ve bu ayrım-
cılığa son verilmelidir. İsteyen ister inancının gereği, is-
ter geleneğinin gereği, ister, kültürünün gereği, istediği 
gibi giyinebilmeli. Toplum un bu konudaki beklentileri-
ne cevap verilmelidir.

KUR’AN KURSLARI, 

Diyanet işleri bünyesinde olan Kur’an kursları yaş sınırı 
getirilerek kapatılmıştır. Milletimizin büyük çoğunluğu 
ilkokuldan sonra çocuklarını bu kurslara göndermekte-
dir. Dinine bağlı olsun diye, ilk okulu bitirince bu kursla-
ra çocuğunu gönderir, daha sonra çocuğun durumuna 
göre, ya hafızlığa devam ettirir, yada diğer orta öğre-
nim kurumlarına gönderir idi.

Ama 28 şubat döneminde nedeni bir türlü tarif edilme-
den bu kursların önü sekiz yıllık eğitim sistemi ile kesildi. 
Hafızlık müessesesi yok olma noktasına geldi. Kurslara 
ilgi azaldı. Çoğu kurs kapandı. Bu açık yaz kurslarında 

giderilmeye çalışıldı. Ama yeterli olmadığı tüm kesimle-
rin bilgisinde. O halde bu da bir sorundur. Bu kursları-
mız eski durumuna getirilmeli, isteyen veli anayasadan 
gelen hakkını kullanarak çocuklarını bu kurslara istedik-
leri yaşta gönderebilmeli. Hafızlık müessesesi medar-ı 
iftiharımız olarak devam etmeli. 

İMAM HATİPLER- İLAHİYAT FAKÜLTELERİ

Bu okullar yine bir ihtiyaçtan doğmuş okullardır. Ülke-
mizin aydın din adamını yetiştiren eğitim kurumlarıdır. 
Bu okullardan yüz binlerce mezun yetişmiştir. Hepsi bu 
millete hizmet etmişlerdir. Vatanlarına, milletlerine sev-
dasını dost düşman herkes bilir. Ama ne garip tir ki, bu 
okulların önü yine olağanüstü bir dönemde kapatılmış-
tır. Mezunlarına başka okullar ve çalışma  alanları kı-
sıtlanmış, adeta bu ülkenin zencileri konumuna itilmiş-
lerdir.Tek sevdaları bu ülke ve ülke insanının değerleri 
olan bu okulların önü açılmalıdır. Eski kazanılmış hakları 
kendilerine verilmelidir. Ben çağdaşım diyen, herkes bu 
isteklerimize yardımcı olmak zorundadır. Bu hem me-
deni olmanın, hem çağdaş hem de insan olmanın bir 
gereğidir. O halde bu alanda bizlerin yeni anayasa ça-
lışması yapıldığı bu günlerde isteklerimizi söylemek en 
doğal hakkımız. Biz yeni bir şey istemiyoruz. Kaybettiril-
diğimiz haklarımızı istiyoruz.  Devlet, millet, vatan, bay-
rak diye bildiğimiz tüm sevgilerin en yücesi bizlerde var. 
Tıpkı Kurtuluş Savaşı sırasında bu millet bu değerlere 
sarılarak ülkesini nasıl kurtardı ise yarın, yine böyle ola-
ğanüstü bir durum olduğunda bu değerler ile ülkemizi 
koruyabilir ve kurtarabiliriz. Yoksa bu değerlere düşman 
olmak, bu millete ve vatana düşman olmaktır diyorum

MUTLU AZINLIK BASKISI

Yeni anayasa çalışması yapıldığı bu günlerde, bu konula-
rın dikkate alınmasını ben şahsen kendi adıma, camiam 
adına istiyorum.  Bu  konuda yıllardır bu ülke insanının 
tüm değerlerini sömüren mutlu azınlıkın baskısına bo-
yun eğilmemelidir. Bu mutlu azınlıkın bir tek derdi var. 
O dertleri de bu milleti sevmemek ve milletin tüm de-
ğerlerini yok etmeye çalışmak. Bunun için öne sürdük-
leri argümanların tamamı da kendi uydurmalarıdır.Biz 
özgürlüklerden yanayız, SİVİL ANAYASA’dan yanayız. 
Demokrat olmanın, çağdaş olmanın kuralı budur diye 
düşünüyoruz. Dün ayrı, bugün ayrı konuşmanın orta-
çağ zihniyetinin bir ürünü olduğunu düşünüyoruz. Ge-
ricilik denilen şey bu olsa gerek diyoruz. Bu günlerde 
mahalle baskısı, Endonezya modeli gibi kendi beyinle-
rinde ürettikleri korkuları topluma sunmaya  çalışanlara 
şunu söylüyoruz. Biz bin yıllık tarihimizle kültürümüzle, 
birikimimizle, model olarak  Endonezya’ ya ihtiyacımız 
yok.Kendi birikimimiz kendi anayasamızı yapmamıza ye-
ter. Mahalle baskısı konusuna gelince; Mahalle baskısını 
en güzel yapan da sermayenin silahşorluğunu üstlen-
miş, bir zamanların halk edebiyatı yapan burjuvazinin 
çocukları diye düşünüyorum. Selamlar

Laiklik, Türban, 
Kur’an Kursları 
ve Yeni Anayasa 
Çalışmaları

Genel Eğitim Sekreteri Süleyman BAHADIR
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Çanakkale Diyanet-Sen İl Divan 
Toplantısını Yaptı

Çanakkale Diyanet -Sen Şube Yönetimi ve Diyanet 
Sen İlçe Temsilcileri İl Divan toplantısını yaptı.

Diyanet Sen Şube Başkanı Sefahattin Çiloğlu toplan-
tıya başlarken yaptığı konuşmada “Ülkenin kritik bir 
dönemden geçtiğini, bu süreç içerisinde Diyanet- Sen 
mensupları olarak hiçbir siyasinin payandası olmadık-
larını ve  olmamakta da kararlı olduklarını belirtti. 

Diyanet-Sen Çankırı’da Şube  
Sayısına Ulaştı 

Teşkilatların sendikanın temel birimi olduğu düşün-
cesiyle teşkilat çalışmalarına son derece özen göste-
ren Diyanet-Sen Genel Merkez Yöneticileri il ve ilçe 
teşkilatları ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Çankırı 
ve ilçelerine düzenlenen ziyaretler sonucu sendika-
mıza toplu geçişlerin yaşanmasıyla Çankırı teşkila-
tı şube sayısını geçti. Genel merkez yönetim kurulu 
üyeleri  Çankırı İl Yönetimiyle birlikte ilçe teşkilatlarını  

ziyaret etti. Diyanet-Sen’e toplu geçişlerin yaşandığı 
ziyaretler sonucu Çankırı teşkilatı Şube sayısına ulaş-
tı. Ziyaretlerden son derece memnun olduklarını kay-
deden Diyanet-Sen Genel Merkez Yöneticileri en kısa 
zamanda Çankırı Şubesi’ni açacaklarını bildirdiler. 

Erbaa Diyanet-Sen’den Yaz Kur’an Kursu 
Öğrencilerine Cüz

Diyanet-Sen merkez teşkilatından ilçe teşkilatlarına 
kadar çalışmaya devam ediyor.Yaz Kur’an Kursları’nın 
başlamasıyla birlikte kurslara koşan öğrencilere  To-
kat Erbaa Diyanet-Sen İlçe Teşkilatı tarafından Elif 
cüzü dağıtıldı. Diyanet-Sen Erbaa İçe Başkanı ve Fadi-
me Hatun Camii İmam Hatibi Murat Bolat, yaz Kur’an 
kurslarına katılan öğrencilere Diyanet-Sen adına yüz 
adet elif cüzü dağıttı. 

Eskişehir Diyanet-Sen Üyeleri  
Piknikte Buluştu

Eğitim programları yanında sosyal faaliyetlere de son 
derece önem veren Diyanet-Sen teşkilatları çeşitli et-
kinliklerle bir araya gelmeye devam ediyor. Eskişehir 
Diyanet-Sen tarafından Kent ormanlarında  düzenle-
nen pikniğe il yönetiminin yanı sıra Diyanet-Sen Ge-
nel Merkez Yönetimi’nden Genel Sekreter Mehmet 
Bayraktutar, Araştırma ve Dış İlişkiler Sekreteri Lütfi 
Şenocak, Eskişehir Diyanet-Sen üyeleri ve aileleri ka-
tıldı. Birlik ve dayanışmanın yaşandığı piknikte Bay-
raktutar ve Şenocak sendikal faaliyetler, kazanımlar 
ve önümüzdeki toplu görüşme döneminde hükü-
metten talep edilecek konular hakkında katılımcılara 
bilgi verdiler.

Teşkilat
Haberleri

ziyaret etti Diyanet Sen’e toplu geçişlerin yaşandığı

 Teşkilatlardan Kısa Kısa



İstanbul Şubeleri’nden Yetkiyi  
Kutlama Programı

Diyanet-Sen İstanbul 1-2 ve 3 nolu Şube temsilci-
liklerince düzenlenen “Yeni Yetkiyi Kutlama ve Kay-
naşma” programı yoğun bir katılımla gerçekleşti. 
Diyanet-Sen’in üye sayısının tutanak altına alınması 
sonucu 36 bin 135 üye sayısı ile en yakın rakibine 
13 bin fark atarak  kolunda yetkili sendika olmasının 
kesinleşmesi üzerine 16 Haziran 2007’de Zeytinbur-
nu Belediye Tesisleri’nde düzenlenen programa Diya-
net-Sen Genel Merkez Yönetimi’nden Genel Başkan 
Ahmet Yıldız, Genel Sekreter Mehmet Bayraktutar, 
Genel Mali Sekreter Remzi Sarıoğlu,  Genel Araştırma 
ve Dış İlişkiler Sekreteri Lütfi Şenocak ve Genel Eğitim 
Sekreteri Süleyman Bahadır katıldı. 

Genel Merkez Yönetimi, İl ve İlçe teşkilatları ile çalış-
malarına aralıksız devam eden Diyanet-Sen yetkiye, 
büyümeye, çalışmaya ve kazanmaya devam ediyor.

Kahramanmaraşlı Din Görevlileri  
Piknikte Buluştu

Diyanet-Sen Kahramanmaraş İl Temsilciliği’nin ge-
leneksel hale getirdiği piknik programının 3.sü 10 
Haziran 2007’de yoğun bir katılımla gerçekleştiril-
di. AK Parti Grup Başkan Vekili Nevzat Pakdil, Eski 
Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam ve çok sayıda 
katılımcının iştirak ettiği pikniğe  Kahramanmaraş 
Diyanet-Sen il temsilcileri ile aileleri de katıldı. Pik-
niğe Diyanet-Sen Genel Merkez Yönetiminden Genel 
Eğitim Sekreteri Süleyman Bahadır, Genel Araştırma 
ve Dış İlişkiler Sekreteri Lütfi Şenocak, Genel Mevzuat 
ve Toplu Görüşme Sekreteri Zeki Çolak katıldı. Dü-
zenlenen yarışmalar ve sohbet ortamıyla tanışma ve 
dayanışmanın yaşandığı pikniğin Karamanmaraş Di-
yanet-Sen İl Temsilciliği’nin sosyal faaliyetlere verdiği 
önemin bir göstergesi olduğunu belirten İl Başkanı 
Ekrem Arslan, bu tür faaliyetlere devam edeceklerini 
ifade etti. 

Memur-Sen Karaman Dayanışma 
Gecesi’nde Buluştu

Karaman Memur-Sen İl temsilciliğinin düzenledi-
ği   “Sevgi ve Dayanışma Gecesi”  Memur-Sen Kon-
federasyonu ve bağlı sendikaların yoğun katılımı ile 
gerçekleştirildi. 26 Haziran 2007’de Gül Pansiyonda 
gerçekleştirilen toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Aksu, Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıl-
dız, Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Hadi Kara-
saban, Kültür Memur-Sen Genel  Başkanı Galip Yıl-
dırım, Memur-Sen Genel Sekreteri Ali Küçükkösen, 
Genel Mali Sekreter Adem Solmaz, Memur-Sen Basın 
Yayın Sekreteri Adnan Şenol’un  yanı sıra diğer sen-
dikaların yönetim kurulu üyeleri katıldı. Geceye ayrı-
ca siyasi parti başkanları, milletvekili adayları, daire 
müdürleri, ilçe ve belde temsilcileri ve Memur-Sen’e 
bağlı üyeler katıldı.

Bolu Pikniğine Yoğun Katılım

Diyanet-Sen Bolu Şubesi’nin eve sahipliğinde dü-
zenlenen piknik yoğun bir katılımla gerçekleşti. 21 
Temmuz 2007’de gerçekleştirilen pikniğe yaklaşık  
400 kişi katıldı. Diyanet-Sen Bolu Şubesi üyelerinin 
yanı sıra Memur-Sen Genel Başkanı Dr. Ahmet Aksu, 
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Büro-Me-
mur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Diyanet İşleri 
Başkanlığı Dini Yayınlar Daire Başkanı Yüksel Salman, 
Bolu Müftü Yardımcıları, Diyanet-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Diya-
net-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız yaptığı konuş-
mada yoğun katılımdan dolayı katılımcılara teşekkür 
etti. 

Pikniğe gelen çocuklar için düzenlenen yarışmalar 
çocukların gönüllerince eğlenmesini sağlarken veri-
len hediyeler le çocuklar oldukça mutlu oldu. 
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Diyanet-Sen Bolu Şube Başkanı Mehmet Ali Gülde-
mir, misafirlere yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederek 
bu tür programların devam edeceğini belirtti.

Seydişehir İlçe Temsilciliğinden  
Yemekli Toplantı

Diyanet-Sen Konya- Seydişehir ilçe temsilciliğinin dü-
zenlediği yemekli toplantı 21 Haziran 2007’de Genel 
Başkan Ahmet Yıldız, ilçe müftüsü ve kaymakamı ve 
Diyanet-Sen İlçe teşkilatı üyelerinin katılımıyla gerçek-
leştirildi. Toplantıda katılımcılara sendikal çalışmalar 
konusunda bilgi veren Yıldız daha sonra KON TV’nin 
canlı yayın konuğu oldu.

Silivri Diyanet-Sen’den Piknik
Diyanet-Sen teşkilatları eğitim çalışmalarının yanın-
da sosyal aktivitelerle de çalışmalarını sürdürüyor. 
İstanbul Diyanet-Sen teşkilatı Silivri ve Çatalca ilçe-
lerinin katılımı ile din görevlilerine piknik düzenledi. 
23 Haziran 2007’de gerçekleştirilen pikniğe  İstanbul 
3 nolu Şube Başkanı Neslibey Özkan da katılarak bir 
konuşma yaptı. Sendika üyelerinin yoğun katılımı ile 
gerçekleşen piknik sonrası başka bir sendikaya üye 23 
kişi sendikalarından istifa ederek Diyanet-Sen’e üye 
oldular. Tanışma ve kaynaşmanın sağlandığı piknik 
sonrası katılımcılar bu tür programların daha sık ya-
pılması dileğinde bulundular. 

Kabadüz Temsilciliğinden Birlik ve  
Beraberlik Gezisi

Diyanet-Sen teşkilatları illerden ilçelere köylere kadar 
çeşitli etkinliklerle çalışmalarına devam ediyor. Ordu 
Kabadüz İlçe Temsilcilği’nin 28 Temmuz 2007’de ilçe 
müftülüğü ile birlikte organize ettiği “Kabadüz Müf-
tülüğü Personel-Birlik ve Beraberlik Gezisi” yoğun bir 
katılımla gerçekleşti. Kabadüz Müftülüğü mevcut ça-
lışanları ile emekli ve daha önce müftülükte çalışmış 
tüm personelin katıldığı gezi ve piknik şenlik havasın-
da geçti.

Aksaray Diyanet-Sen’den Yaz Kur’an Kur-
Su Öğrencilerine Hediye

Aksaray Diyanet-Sen yaz Kur’an Kurslarına katılan ve 
başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencileri çeşitli he-
diyelerle ödüllendirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca başlatılan 10 haftalık yaz 
Kur’an Kursları’nın sona ermesinin ardından Aksaray 
Diyanet-Sen kurslara katılarak başarılı olan öğrencile-
re bisiklet, cep telefonu, başörtüsü, futbol topu, gibi 
çeşitli hediyeler dağıttı. Geçen yıllara göre kurslara il-
gilin bu yıl daha da arttığını belirten Aksaray Diyanet-
Sen İl Başkanı Nedim Köse, başarının ödüllendirilmesi 
gerektiğini, bu tarz hediyelerle çocukların kurslara 
ilgisinin daha da arttığını belirtti.

Fatsa Diyanet-Sen’den Bebeklere Hoş 
Geldiniz Altını

Diyanet-Sen Fatsa İlçe Temsilciliği bir ilke imza atarak 
yeni doğan bebeklere birer Cumhuriyet altını hediye 
etti. “Dünyaya hoş geldiniz” sloganı ile dağıtılan altın  
aileler tarafından da memnuniyetle karşılandı. 

Fatsa Devlet Hastanesi Doğum servisinde yatan ve  ye-
şil kart sahibi olan annelerin bebeklerine cumhuriyet 
altını dağıtan ve maddi yardımda bulunan Diyanet-
Sen Fatsa İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız ve beraberindeki 
heyet, özellikle yeşil kart sahiplerini tercih ettiklerini 
onların yardıma daha çok ihtiyaçları olduklarını be-
lirttiler.

Gümüşhane Diyanet-Sen’in Pikniğine 
Yoğun Katılım

Diyanet-Sen Gümüşhane İl Yönetimi’nin din görevli-
leri ve aileleri için düzenlediği piknik yoğun bir ka-
tılımla gerçekleşti. 27 Ağustos 2007’de Gümüşhane 
Kent Ormanı’nda gerçekleştirilen pikniğe Gümüşha-
ne Müftüsü, Müftü Yardımcısı, Gümüşhane Diyanet-
Sen İl Yönetimi ve üyeleri ve aileleri ve Gümüşhaneli 
vatandaşlar katıldı.Dostluk ve kardeşlik havasında ge-
çen piknikten katılımcılar oldukça memnun kaldı.

Tekirdağ Belediyesi Cami Halılarını Yıkadı
Diyanet-Sen’in cami temizliğinin belediyelere devre-
dilmesi konusundaki girişimleri bazı belediyelerce uy-
gulanmaya başladı. Tekirdağ Belediyesi yaklaşan Ra-
mazan ayı nedeniyle merkezde bulunan 37 adet cami 
ve mescidin halılarını yıkatarak temizletti.37 Adet 
cami ve mescidin yaklaşık 8000 metre kare olan halı-
ları Tekirdağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce 
halılar yerinden kaldırılmadan sanayi tipi makineler-
le yıkanıp kurutularak temizletildi. Ramazan ayında 
camilerin daha yoğun kullanılacağını düşünerek cami 
ve mescitlerin halılarını temizlettiklerini belirten Te-
kirdağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Köksal Akdağ 
‘ Vatandaşlarımızın ibadetlerini daha temiz ortamlar-
da yapmalarını istiyoruz’dedi.
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Samsun 2 nolu Şube’den Üniversiteli  
Kızlara İftar Yemeği

Samsun Diyanet-Sen 2 nolu Şube Başkanlığı 
Samsun’da okuyan ve maddi durumu iyi olmayan 
üniversite öğrencisi kızlara bir iftar programı düzen-
ledi.  İftara 50 öğrencinin yanı sıra  Samsun 1 ve 2 
nolu şube başkanları ve yönetim kurulu üyeleri Bele-
diye yetkilileri de katıldı. 4-B’li olarak göreve başlayan 
din görevlilerine faaliyetlerini ve sendikalı olmanın 
gereğini anlatan Samsun Diyanet-Sen yetkilileri 120 
kişinin toplu olarak sendikaya üye olmasını sağladı.

Balıkesir Diyanet-Sen ve Memur-Sen  
Yeni Bürolarına Kavuştu

Balıkesir Memur-Sen ve Diyanet-Sen yapılan törenle 
yeni bürolarını hizmete açtılar. Açılışa Balıkesir Mil-
letvekili İsmail Özgün, Memur-Sen Konfederasyonu 
Başkanı Ahmet Aksu, Genel Mali Sekreter Adem Sol-
maz, Diyanet-Sen ve Memur-Sen Genel Eğitim Sekre-
teri Süleyman Bahadır, Balıkesir Diyanet-Sen ve Me-
mur-Sen Şube  yönetimi ve üyeleri de katıldı.

Van Şube’sinden İl Müftülüğü’ne Ziyaret
Diyanet-Sen Van Şube Yönetimi Van İl Müftüsü Os-
man Artan ve Müftü Yardımcısı Cüneyt Kulaz’ı müf-
tülükteki makamında ziyaret ederek din görevlilerinin 
sorunları ve çözümü konusunda görüş alış verişinde 
bulundular. 

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız’ın da katıl-
dığı ziyarette, Van Şube Başkanı Suat Çilingiroğlu, 

Şube Sekreteri Vahdettin Akbaş, Şube Mali Sekreteri 
Nurullah Arvas, Van Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ali 
Kalkan da hazır bulundu.

Ramazan Teşkilatlarda İftar Programları 
ile Şenlendi

Sendikal çalışmalarının yanında sosyal çalışmalarıy-
la da gündeme gelen Diyanet-Sen Şubeleri il ve ilçe 
temsilcilikleri  çalışmalarına devam ediyor. Ramazan 
vesilesi ile düzenlenen iftar programları dostluk ve 
kardeşliğin, dayanışmanın yaşandığı güzel paylaşım-
lara dönüştü. Kütahya, Eskişehir, Yalova, Aydın, Ça-
nakkale, Çorum, Gümüşhane  Hatay, Karaman, Ağrı 
ve Batman illerinde düzenlenen iftar programlarına 
illerin müftülük ve vakıf çalışanları, bürokratlar, siya-
siler ve din görevlileri katıldı.

Dindi: Saylan’ın Sözleri Provokatif 
Diyanet-Sen Erzurum Şube Başkanı Mehmet Dindi 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı 
Türkan Saylan’ın “Din dersi ders dışı günlerde okul-
larda verilmeli. Böylece derse katılmayanların damga-
lanması engellenir” sözlerini provokatif bulduğunu 
belirterek “cumartesi Pazar öğrencilerin haftalık tatil 
günü, öğrencinin tatilini elinden almak tatil  özgür-
lüğünü elinden almaktır. Saylan’ın özgürlük ve laiklik 
konusunda kendisini sorgulaması lazım. Provoka-
tif söylemlerle halkı kışkırtmak hiçbir amaca hizmet 
edemez” dedi.
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Batman İftar Proğramı

Yalova İftar Proğramı
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Diyanet-Sen Kavak İlçe Temsilciliği’nden 
Resmi Kurumlara Ziyaret

Camiler ve Din Görevlileri haftası nedeniyle resmi ku-
rum ve kuruluşlara bir dizi ziyaret düzenleyen Diya-
net-Sen Kavak İlçe Temsilciliği camilerin ve din görev-
lilerinin sorunlarını yetkililere aktardı.

İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, Özel İdare Müdürü 
Ahmet Ayna,  Emniyet Müdürü İhsan Kahvecioğlu, 
Jandarma Bölük Komutanı Mustafa Yoldaş, İlçe Müf-
tüsü Bahattin Tama, ve siyasi partilerin temsilcilik-
lerini ziyaret eden Diyanet-Sen Kavak İlçe Temsilcisi 
Ömer Çatık, ve yönetimden Mustafa Pala, Muzaffer 
Arlı, ve Muhittin Düzenli yetkililere din görevlilerin 
sorunlarını aktararak çözümü konusunda yardımcı 
olunmasını istediler. 

Çanakkale’ye İmamevi İstiyoruz
Çanakkale’de bir çok kuruluşun misafirhanesi olması-
na rağmen din görevlileri ve imamlar ile yakınlarının 
kalabileceği sosyal tesis bulunmadığını belirten Diya-
net-Sen Çanakkale Şubesi, Öğretmenevi örneğinde 
olduğu gibi İmamevi kurulmasını istedi.  Belediye 
Başkanvekili İsmet Güneşhan’ı makamında ziyaret 
eden Sefahattin Çiloğlu başkanlığındaki Diyanet-Sen 
yönetimi, Çanakkale Belediyesi’nin kentte bulunan 
dini kuruluşlar ve camilerin ihtiyaçlarının gideril-
mesine büyük katkıda bulunduğunu ve bundan da 
mutluluk duyduklarını ifade ettiler. İmamlar ve Din 
Görevlileri Günü nedeniyle yapılan ziyarette Çiloğlu, 
belediyenin desteklerinin devamını dilerken Başkan-
vekili Güneşhan ise; camilerin ibadet yeri olduğunu, 
görevi yerel yönetim hizmeti olan belediyecilik anla-
mında bugüne kadar sürdürdükleri desteğin devam 
edeceği sözünü verdi.

Çanakkale Diyanet- Senliler Göz  
Taramasından Geçti

Diyanet-Sen Çanakkale Şube Yönetimi Camiler ve 
Din Görevlileri Haftası münasebetiyle  Çanakkale Göz 
Merkezi’ni de ziyaret etti. Çanakkale Diyanet Sen Şu-
besi ve Çanakkale Göz Merkezi işbirliği ile Diyanet Sen 
üyeleri hafta münasebetiyle göz taramasından geçi-
rildi. Çanakkale Göz Merkezi Müdürü Serhan Aytekin 
şunları söyledi:Soysal etkinliklere her zaman açığız.
Çanakkalemizin göz tedavilerindeki açığının gideril-
mesi konusunda merkezimiz her türlü hizmete açıktır 
Elimizden gelenin en iyisini yapmak ve haklımıza en 
iyi hizmeti sunmak için çabalıyoruz” dedi.

Pazar İlçe Temsilciliği’nden  
Hasta Ziyareti ve İftar

Din görevlileri haftası kapsamında bir dizi etkinlik 
gerçekleştiren Diyanet-Sen Pazar temsilciliği hastala-
ra gül dağıtıp akşam da iftar yemeği verdi.

Diyanet-Sen İlçe Temsilcisi Cemal Taşçı ve Sendika 
üyesi imamlar,  4 Ekim 2007’de ilk olarak Pazar Devlet 
Hastanesi’nde tedavi görmekte olan hastaları ziyaret ede-
rek birer adet gül takdim ettiler. 

Akşam da ilçe Kaymakamı Yalçın Sezgin ve daire amirleri 
ile din görevlilerinin katıldığı bir iftar yemeği verildi. 

Promosyon Genelgesi Resmi 
Gazetede Yayınlandı

Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinin 
ödendiği bankalardan verilen promosyonlar 
ile  ilgili Başbakanlık Genelgesi 20 Temmuz 

2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe girdi. Yetkili sendika olarak hükümetle 
toplu görüşmelerde talep edilen maddeler tek tek 
hayata geçiyor. Kamu görevlilerinin haklarını en 
iyi şekilde savunan Diyanet-Sen, genelge gereği   
yetkili sendika olarak promosyon komisyonlarında 
yer alacak üyeleriyle kamu görevlilerinin haklarını 
savunmaya devam edecek.

Genelgeye göre  ücret ve aylıkların hangi banka 
aracığı ile ödeneceği oluşturulacak üç kişilik ko-
misyon tarafından istekli bankalar arasından tercih 
edilecek. Yine genelge  söz konusu birimde çalışan-
ların yüzde 10’unun sendikalı olması halinde yetkili 
sendikadan bir üyenin oluşturulacak  komisyonda 
yer almasını öngörüyor. 



Bu Gündem
Kimin Gündemi?

Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
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Türkiye’deki egemen güçlerin gündemiyle halkın 
gündemi birbirinden çok farklıdır. Belki bu fark-
lılığın tarihi geçmişi de olabilir. Kendimi bildim 

bileli bu gündem farklılığı devam edip gidiyor. Hal-
kın gündemi ile egemen gücün gündemi hiçbir za-
man tam olarak örtüşmemiştir. . Halkın gündemin-
de evine ekmek götürmek, evini geçindirmek, çoluk 
çocuğunun geleceğini düşünmek vardır. Eğemen 
güçlerin pek çoğuna çocuk yetiştirmek zor geldiği 
için çoğunda çocuk da yoktur. Bu nedenle böyle bir 
düşünceye ihtiyaçları da yoktur. Halk, ülkenin sorun-
larından hiçbir zaman uzak olmamıştır. Halk, ülke 
için vergisini vermekte, gerektiğinde şehit vermekte-
dir. Halk sadece olur olmaz lüzumsuz çekişmelerden 
hoşlanmamaktadır. Ülke için gözle görülür bir şey-
lerin yapıldığını görmek istemektedir. Aynı zamanda 
bu halk camisini, okulunu, suyunu ve yolunu kendisi 
yapmaktadır. Açlarına, açıkta kalanlarına sahip çık-
maktadır. Kamuoyunu boş yere meşgul edenlerden” 
askeriyle siviliyle bu konularda para harcadıklarını 
pek görmüyoruz”. Bu hayırları yapıyorlar da göste-
rişten kaçındıkları için mi biz görmüyoruz? Egemen 
güçlerin baş gündemi” rejim, laiklik, inkılâpların teh-
likede olduğu” anlamsız kısır sözlerdir ki, üretimden, 
kalkınmadan, medeniyete dönük projelerden uzak 
kısır döngü halini almış” gündemlerdir. Türkiye’nin 
gerçekte böyle gündemleri yoktur.

 Bunların zamanla baş gündemi değişmektedir. 
Iran’da iktidar değişince acaba Türkiye İran olur mu? 
İran devletinin parayla üniversite öğrencilerini kapat-
maya çalıştığı söylendi. Bazen arada bir cübbe, sakal 
ve çarşaflar dile getirilmekte, arada bir de dini ko-
nuşma yapanların ipin ucunu kaçırmaları ve  rejim 
için tehlike doğurdukları dile getirilmektedir. Bazen 
dini nikâhla aile kuranlar dile dolanmaktadır. Seçim-
den önce  Cumhurbaşkanını seçtirmemek için üç yüz 
atmış yedi sayısı gündemdeydi. Fakat seçim bu işi 
çözünce bunu fazla gündemde tutmaya yüzleri kal-
madı. Başka konular bulma yoluna gittiler. Seçimler 
bitti. Meclis Cumhurbaşkanını seçti ve hükümet de 
kuruldu. Hükümeti kuran siyasi parti seçim beyanna-
mesinde halka verdiği sözü yerine getirmek için yeni 
anayasa çalışmalarını başlattı. Hemen yeni bir gün-
dem oluşturdular. Bunların amacı rejimi değiştirmek, 
inkılâpları ve laikliği işlevsizleştirmektir. İddiaları arka 

arkaya sıralanmaya başladı. Peki, bu gündemde halk 
nerede duruyor. Halk bunlara hiç kulak vermiyor. 
Bunlara halkın itimadı olmadığı için doğru yapsalar 
da arkalarından gitmeyecek ve söylediklerine inanma-
yacaklardır. Çünkü samimiyetlerine inanmamaktalar. 
Bu egemem güçlere göre halkı kendi haline bırak-
mamak lazım. Bunları bırakırsan “filan şeyhi başba-
kan yaparlar.” gibi gülücü sözler ederler. Birden bire 
anayasayı gündemden bıraktılar. Birden bire mahalle 
baskısı ve Malezyalaşmak gündemlerine oturuverdi. 
Halk yine bu gündem de yok. Çünkü onlara göre halk 
zaten adam yerine konulmaz. Sadece askerlik yaptı-
rılır  ve vergileri alınır fikirleri sorulmaz. Arada birde 
korkutmak için aba altından sopa gösterilir.

Anadolu da yıllardır çeşitli dine mensup olanlar ve 
çeşitli inanca sahip insanlar arasında hiçbir zaman 
baskı olmamış gayet iyi komşuluk ilişkileri gelişmiş-
tir. Hiçbir zaman bu konuda baskı olmamıştır. Fakat 
bir insan Allah’tan korkmaz, kuldan da utanmayacak 
şekilde davranış içine girerse kimliği olan bir mahal-
le bu soysuz adama seyirci kalamaz, kalmamalıdır. 
Çünkü bu adamın yaptığı eziyeti gavur dahi yapmaz. 
Ülkenin Malezya’ya benzeyeceği konusuna gelelim: 
Yıllardır devlet baskı ve korkutarak halkı Batılaştırmak 
ve kendi olduğunu unutturmak için baskı yapmakta-
dır.  Fakat bu halk asla kendi olduğunu unutmamış-
tır. Bu millet aslı asaleti olan bir millettir. Tarih bunun 
örneğiyle doludur. Söylenen sözler Türk insanının bir 
şahsiyeti ve kişiliği yokmuş da yaprak misali rüzgârın 
estiği yöne gideceğidir. Bunun böyle olamayacağını 
söyleyenlerde bilmektedir. Bu insanlar işleriyle kendi-
lerini ispatlamışlardır. 

Asalet sahibi olan insanlar bazen yanılmış olsalar bile 
sonunda akan suyun yatağını bulduğu gibi kendine 
gelirler. Bunların amacı “biz halka her türlü baskıyı 
yaparız. Her türlü sözleri sözleriz. Hatta zaman za-
man da azarlarız. Halk yaptığımız bu densizliklere 
bile boyun eğmek zorundadır” demek mi istiyorlar. 
Halk bunların yaptıklarına karşı çıkıp “Burası Müslü-
man mahallesidir, salyangoz satılmaz” dedikleri an 
onlara göre mahalle baskısı oluyor. Sevsinler sizin 
mahalle baskınızı.    



Başarı Tesadüf 
Değil, Bir 
Yolculuk Şeklidir

Genel Araştırma ve Dış İlişkiler Sekreteri Lütfi ŞENOCAK

Saygıdeğer başkanlarım ve değerli meslektaşlarım,

İnsan tabiatı itibariyle medeni bir varlıktır. Bütün 
peygamberler de bu gerçeğin altını çizmişlerdir. 

Çünkü insan medenileştikçe birlikte yaşama kültürünü 
içselleştirir ve “ben” merkezli yaşam felsefesini terk edip 
“biz” merkezli bir dünya görüşünü benimser. “Biz” di-
yebilenler hayatın ister aynı, isterse de farklı şubelerinde 
faaliyet göstersinler daima koordineli bir ilişki içerisinde 
hareket ederler. Onlar, adeta bir vücudun uzuvları gi-
bidirler; kimi el, kimi ayak, kimi de beyin vazifesini gö-
rür. Enerjilerini sadece kendileri için değil aynı zamanda 
parçası oldukları vücut için de sarf ederler. O derece fe-
dakardırlar ki her hangi bir uzvun ızdırap duyması du-
rumunda kendi sefalarını terk edip acıya ortak olurlar. 
Bu gerçeği en yüksek perdeden ifade eden Allah Resulü mü-
minleri ancak biri olunca diğeri bir anlam ifade eden binanın 
tuğlalarına ya da bir vücudun uzuvlarına benzetmiştir.

Değerli kardeşlerim,

Biz kültürü muhtemel bela ve sıkıntıların aşılabilmesinin 
en önemli yollarından biridir. Efendimiz’in her türlü siya-
si ve içtimai saldırıları bertaraf etmesinin arkasında “biz 
kültürü”nü en güzel şekilde resmeden “ensar-muhacir 
dayanışması” vardır. Kur’an-ı Kerim bu dayanışmayı son-
suza kadar kalıcı kılabilmek için değişik örnekler verir. 
Bunlardan en dikkat çekeni “karınca dayanışması”dır. 
Hadise şu şekildedir: Hz. Süleyman’ın ordusu karınca 
vadisine doğru ilerlerken vadinin sakinleri farklı işlerle 
ilgilenmekte idiler. Bu halde devam etmeleri durumun-
da yaklaşan ordu tarafından ezileceklerini gören topal 
bir karınca kendini tehlikeye atar, meydan yerine çıkar 
ve gücü nispetinde arkadaşlarına şu şekilde bir çağrıda 
bulunur: “Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin; Süleyman ve 
ordusu farkına varmadan sizi ezmesin.” (Neml: 18) Fer-
di kurtuluşu gerçek kurtuluş olarak görmeyen karınca, 
kendini tehlikeye atar ve üyesi bulunduğu karınca ce-
maatinin kurtuluşu için gayret sarf eder. 

Şahsi ya da bölgesel sorunları birinci mesele kabul eden 
bundan dolayı da izzet ve otoritesini kaybeden İslam 
ümmeti, özelde de onun adeta beyni olan imamlar bu 
noktada bir “hal muhasebesi” yapmalı ve yeniden “biz” 
kültürünün inşasına öncelik vermelidir.

Diyanet-Sen biz kültürünün bütün bir Anadolu sathına 
yayılması noktasında önemli adımlar attı. Hakkari’den 
Edirne’ye, Muğla’dan Artvin’e aynı idealleri taşıyan on 
binlerce peygamber varisini hem bir araya getirdi hem 
de onları bir güç haline dönüştürdü. Kamuoyuna, di-

yanet camiasının asıl meselesinin yer yüzünde var olan 
şiddeti ortadan kaldırmak, acıyı dindirmek olduğunu 
kabul ettirdi. Kürsü ya da minbere taşınması gereken 
fakat taşınması durumunda soruşturma mevzu kabul 
edilebilecek konuları sürekli gündemde tuttu. Ebu Gu-
rayb hapishanesinde ABD askerleri tarafından defalar-
ca tecavüze uğrayan Aişe’lerin, Sümeyyelerin mutlaka 
bir gün hesabının sorulacağını ve mütecaviz gurühla 
dost olmanın İslam’a aykırı olduğunu anlattı. Doğu 
Türkistan’dan Filistin’e, Çeçenya’dan Keşmir’e i’la-i keli-
metullah uğrunda mücadele veren herkesin Müslüman 
kardeşimiz olduğunu ve en azından dualarla desteklen-
mesi gerektiğini savundu. Yapılanlar şüphesiz ki yeter-
li değildir. Fakat modernitenin müslümanca yaşamayı 
elimine ettiği bir zamanda küçümsenecek cinsten de 
değildir. 

Diyanet-Sen’in biz bilincini her şeyin önünde tutan yak-
laşımı madde planında önemli kazanımlara vesile oldu. 
Diyanet personeli bu gün dünden çok daha ileri bir 
noktadadır. Bu iyileştirmenin yeterli olduğu anlamına 
gelmez. Fakat düne nispetle önemli bir kazanım olduğu 
gerçeğini de gölgeleyemez. 

Diyanet-Sen çatısı altında “biz” yaklaşımını bütün yön-
leriyle yaşayan her arkadaşım, mücadeleye başladığımız 
o ilk günden bu güne ciddi bir mesafe kat ettiğimizi 
görecektir. Bu mesefeler öncelikle Diyanet-Sen camiası-
nın yüreklerinde kat edildi. Çünkü hem kendimiz, hem 
sorumlu olduğumuz insanlar adına bu mesafelerin aşıl-
ması gerektiğine inandık. Bu inancı koruduğumuz, biz 
kültürünü diri tuttuğumuz müddetçe daha çok mesafe-
ler kat edeceğimiz kesindir. İŞTE DİYANET-SEN BU İMA-
NIN, BU KARARLILIĞIN VE BU AZMİN ÜRÜNÜDÜR.

Sevgili kardeşlerim

Yaklaşık iki buçuk yıldır genel merkezdeki bir kardeşiniz 
olarak sendikal mücadeleyi birlikte yürüttük.Güzellikleri 
birlikte paylaştık.Şubat ayında yapılacak kongereye az 
bir zaman kaldı.Belki bundan sonra bu sütündan sizlere 
seslenemeyebiliriz.Belki daha değişik konumda sizlerle 
birlikte olacağız. Bu cenab-ı Hakk’ın takdiridir.Sizlerin 
bu gayretli çalışmalarınızı gördükçe daha büyük hedef-
lere  birlikte ulaşmak çok daha kolay olacaktır

Bu duygu ve düşüncelerle bütün üyelerimizi,teşkilat 
mensubu kardeşlerimi en kalbi duygularımla 
kucaklıyor,gayretli çalışmalarımızın devamını yüce Mev-
la dan temenni ediyorum.

Allah’a emanet olun.
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Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Yardımcısı ve 
Dışişleri Bakanı Abdullah Gül Memur-Sen Genel 
Merkezi’ni ziyaret ederek Genel Başkan Ahmet 

Aksu ile birlikte bir basın açıklaması yaptı. Gül, konfe-
derasyon genel merkezine gelişinde Genel Başkan Aksu, 
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağlı sendika 
başkanları tarafından bir buket gülle karşılandı. 

AK Parti cumhurbaşkanı adayı ve Kayseri Milletvekili 
Abdullah Gül, beraberinde Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Nükhet Hotar, AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Necati Çetinkaya ve AK Parti Grup Başkanvekili 
Sadullah Ergin’den oluşan bir heyetle Memur-Sen Ge-
nel Merkezi’ni ziyaret etti. Memur-Sen Genel Başkanı 
Dr. Ahmet Aksu, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve bağlı sendika genel başkanları ile birlikte yaklaşık 20 
dakika başbaşa görüşen Abdullah Gül, cumhurbaşkan-
lığı adaylığı hakkında bilgi vererek, destek istedi. 

Gül’den Memur-Sen’e 
Ziyaret

İsveç’te Yayınlanan 
Karikatürler Lanetlendi

Memur-Sen ve bağlı sendikaların Genel Başkan-
ları  İsveç’te Hz. Muhammed’e hakaret içeren 
karikatürlerin yayınlanmasına  İsveç Büyükel-

çiliği önünde düzenledikleri kitlesel basın açıklaması ile 
tepki gösterdiler. Memur-Sen heyeti daha sonra İsveç 
Büyükelçisini ziyaret ederek karikatürleri yayınlayanla-
rı lanetlediklerini kimsenin basın ve ifade özgürlüğünü 
bahane ederek inançlara saygısızlık yapamayacağını 
kaydettiler. 

5 Ağustos 2007’de gerçekleştirilen kitlesel basın açık-
lamasında Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı 
Dr. Ahmet Aksu, Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıl-
dız, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Büro-
Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Memur-Sen 
ve Diyanet-Sen Genel Eğitim Sekreteri Süleyman Baha-
dır yer aldı. 

Daha sonra İsveç’in Ankara Büyükelçisi Christer Asp’ı 
ziyaret eden heyet büyükelçiye karikatürlerden duyduk-
ları rahatsızlık ve üzüntüyü dile getirerek İsveç makam-
larından karikatürleri yayınlayanları cezalandırmalarını 
istediler. 

Hizmet-İş 10. Olağan Genel Kurulunu 25-26 
Ağustos 2007’de DSİ Genel Müdürlüğü Kon-
ferans Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçek-

leştirdi.

Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın da onur konuğu 
olarak katıldığı kongreye Diyanet-Sen’i temsilen Ge-
nel Başkan Ahmet Yıldız ve yönetim kurulu üyelerin-
den Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Zeki 
Çolak ve Genel Eğitim Sekreteri Süleyman Bahadır 
katıldı. Sivil toplum kuruluşu temsileri, bürokrat ve 
siyasilerin yoğun bir ilgi gösterdiği kongre sonucu 
Mahmut Arslan yeniden Hizmet-İş Genel Başkanlığı-
na seçildi.

Hizmet-İş Olağan 
Kongresine Katılım

Diyanet-Sen Genel Merkez Yönetimi Diyanet İşleri 
Başkanlığı’ndan sorumlu Devlet Bakanı olan M. 
Sait Yazıcıoğlu’nu Başbakanlık’taki makamında zi-

yaret ederek bu göreve getirilmesinden duydukları mem-
nuniyeti dile getirdiler. 

20 Eylül 2007’de gerçekleştirilen ziyarete Diyanet-Sen Ge-
nel Başkanı Ahmet Yıldız ile birlikte  Genel Sekreter Meh-
met Bayraktutar, Genel Teşkilatlanma Sekreteri İlyas Baş, 
Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Zeki Çolak, Ge-
nel Araştırma ve Dış ilişkiler Sekreteri Lütfi Şenocak katıldı.

DİB Teşkilat Yasası’nın çıkması konusundaki girişimlerin-
den dolayı da Bakan Yazıcıoğlu’na teşekkür eden Yıldız, 
din görevlilerinin sorunlarını içeren bir  de dosya sundu.

Bakan Yazıcıoğlu’na 
Diyanet-Sen’den Ziyaret



Basýnda Diyanet-Sen



Medline Acil Saðlýk Hizmetleri kapsamýnda sunulan “Telefon ile Týbbi Danýþmanlýk, Doktorlu Kara Ambulansý ve Saðlýkta 
Avantajlar Dünyasý hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak olan Memur-Sen üyeleri 5.000 YTL’lik ferdi kaza sigortasýnýn 
da sahibi olacaklar. 365 gün 24 saat Týbbi Danýþmanlýk ve Doktorlu Kara Ambulansý hizmetinden bir yýl boyunca ücretsiz 
olarak faydalanacak üyeler, “Saðlýkta Avantajlar Dünyasý” ile Türkiye genelinde 2000’e yakýn saðlýk kurumunda % 40’a 
varan deðiþen indirim oranlarý ile hizmet alabilecekler.

Medline Acil Saðlýk Hizmeti Nedir?

365 Gün 24 Saat Acil Saðlýk Hizmeti
Medline Acil Saðlýk Hizmetleri’ne 365 gün 24 saat tüm Türkiye’den tek numara ile ulaþýlýr; 
0212 444 12 12

Doktorlu Kara Ambulansý
Acil bir durumda Medline Alarm Merkezi’ne ulaþýldýðý andan itibaren baþlayan hizmet, 
hastanýn bulunduðu yere ulaþtýrýlan acil doktor ve tam donanýmlý ambulans ile tedavisi 
tamamlanýncaya veya ilk müdahale sonrasý en uygun hastaneye nakli ve doktor ile 
buluþmasýný takiben hastanedeki yataðýna teslim edilinceye kadar sürer.

Telefon ile Týbbi Danýþmanlýk
Alarm Merkezi’ndeki görevli doktorlar tarafýndan verilmekte olan bu hizmetle acil olan 
veya olmayan durumlarda üyelere mevcut saðlýk problemi konusunda aydýnlatýcý bilgi 
verilir ve yapýlmasý gerekenler konusunda yönlendirilir. Bu hizmette, ilaç tavsiye edilmez 
ve reçete düzenlenmez, ilk çalýþta doktor tarafýndan açýlan 444 12 12 numaralý telefona, 
GSM operatörlerinden alan kodu çevrilmeden ulaþýlabilmektedir.

Medikal Bilgi Köprüsü ve Hastane Organizasyonu
Hastaya ulaþým esnasýnda tedavi kurumu (hastane vb.), ambulans, hasta yakýný ve/veya 
doktoru arasýnda iletiþim saðlanýr, ilk müdahale yapýldýktan sonra, hastanýn durumu 
belli donanýma sahip bir hastanede çözülmesi gereken özel bir durumsa, Medline ekibi, 
hasta ve hasta yakýnýna bu konudaki alternatiferi sunar ve hastanýn hastanedeki yerinin 
önceden hazýrlanmasýný saðlayarak, acil durumu bir hizmet bütünlüðü içinde yönetir.

Saðlýkta Avantajlar Dünyasý
Saðlýkta Avantajlar Dünyasý, size aralarýnda en bilinen ve kaliteli saðlýk kurumlarýnýn yer 
aldýðý (Hastaneler, Poliklinikler, Taný Merkezleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri, 
Eczaneler, Optik ve Güzellik Merkezleri) çok sayýda kurumda %5 - %40 arasýnda deðiþen 
indirim oranlarý ile hizmet alma fýrsatý sunuyor.

Neden Medline?
 Dünyanýn köklü ve saygýn akreditasyon kurumlarýndan 
Joint Commission International tarafýndan acil saðlýk 
hizmetleri konusunda uluslararasý kalite belgesini alabilen 
dünyanýn ikinci, Türkiye’nin ise ilk acil saðlýk hizmeti 
kuruluþudur.
 Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Bursa, Kocaeli ve Sakarya
illerinde kendi altyapýsýyla diðer 68 ilde 400’e yakýn
merkezde anlaþmalý  kurumlar aracýlýðýyla hizmet
vermektedir.
 Ýstanbul gibi trafðin yoðun olduðu bir þehirde hastalarýn 
%85’ine ilk 15 dakika içinde ulaþabilmektedir.
 400 kiþilik kadrosunun yarýsýndan fazlasý medikal 
kökenlidir.
 Yýlda yaklaþýk 30.000 vaka gerçekleþtiren Medline,
vakalarýn %40’ýný olay yerinde stabil hale getirebilmektedir.

Acil Saðlýk Hizmeti Nedir?
Acil Saðlýk Hizmeti, hastaya en kýsa zamanda ulaþýp en yakýn hastaneye 
ulaþtýrmak deðildir. Hizmet bütünlüðü içinde bakýldýðýnda, hastaya en kýsa 
sürede ulaþýp ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak, gerekiyorsa hastaneye naklini 
saðlayarak, hastanýn yetkin bir doktor kontrolünde olduðundan emin olana kadar 
devam etmektir. Acil Saðlýk Hizmeti veren kurum, hizmet kalitesini en yüksek 
seviyede tutmak ve kontrol edebilmek için, mümkün olduðunca kendi altyapýsý 
ile hizmet vermelidir. Kendi altyapýsý olmayan bölgelerde, sürekli denetlediði 
anlaþmalý kuruluþlar ile hizmet verebiliyor olmalýdýr.

Alarm Merkezi ve Ekiplerin Uzmanlýk Yapýsý Nasýl Olmalýdýr?
Acil Saðlýk Hizmeti veren bir kurumun, alarm merkezinde 24 saat telefona cevap 
veren kiþiler mutlaka, acil operasyonlar konusunda deneyimli týp doktoru olmalý 
ve yabancý dil bilmelidir. Acil Saðlýk Hizmeti veren kuruma, ülkenin her tarafýndan 
akýlda kalabilen tek bir numarayla ulaþýlabilmeli ve telefon numarasý hiçbir zaman 
meþgul çalmamalý, cevapsýz kalmamalýdýr.

Ambulans Ekipleri Kimlerden Oluþmalýdýr?
Ambulans ekipleri mutlaka Tabipler Odasý’na kayýtlý doktor, saðlýk teknisyeni ve 
sürücüden oluþmalýdýr. Her türlü olumsuz koþulu dikkate alarak, sürücünün ilk 
yardým eðitimi almýþ olmasý gerekmektedir.

Ambulans Donanýmý Nasýl Olmalýdýr?
Acil Saðlýk Hizmeti veren kurumun ambulanslarý kýrmýzý þeritli yoðun bakým 
ambulansý olmalý ve kýrmýzý þeritli ambulanslarda muhakkak doktor ve yoðun 
bakým için gerekli donanýmýn bulunmasý gerekmektedir.

Memur-Sen üyeleri ve aileleri, Medline’ýn sunduðu

“Acil Saðlýk Hizmeti”nden

bir yýl boyunca ücretsiz yararlanacak...

Detaylý Bilgi Ýçin: Memur-Sen (0312) 230 09 72-13 Medline Müþteri Hizmetleri:(0312) 473 30 30 www.medline.com.tr


