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Dünden bugüne
DÝN GÖREVLÝSÝ

Camilerde namaz kýldýrmak üzere görevli imamlarýn
tayin edilmesine ve bunlara nafakalarýný karþýlamak üzere
maaþ baðlanmasýna Hz. Ömer (R.A) zamanýnda baþlan-
mýþtýr. Camilerin bakýmý, temizliði ve eþyalarýn korunmasý
gibi iþler önem arz edince Ýslam bilginleri camilere görevli
tayin edilmesini ve bu görevlilerin nafakalarýnýn verilmesini
önemli görmüþlerdir. Böylece din görevliliði imamlýk ve
müezzinliðin dýþýnda nikah, cenaze çocuk okutma gibi
iþlerin de yürütüldüðü bir meslek haline gelmiþtir.
Bilindiði gibi din görevlisi olmak masa baþý memuru
olmaktan çok farkýdýr. Din görevlisinden halk diðer
memurlardan çok daha farklý ve daha fazla þeyler bekle-
mektedir. 

Din görevlilerinin doðumdan ölüme kadar hafta tatili
bayram tatili ve mesai mefhumu olmadan  cami içinde ve
cami dýþýnda bir çok görevleri vardýr. 

Din görevlileri hem iyi günde hem de kötü günde insan-
larýn yanýndadýr. Evden camiye, camiden eve giden, cami
dýþýnda hiçbir iþe karýþmayan din görevlileri ideal bir din
görevlisi olmadýðý gibi halk nezdinde de makbul deðildir. 

Halkýmýz, çocuðunun doðumunda, sünnetinde,
düðününde askere uðurlanmasýnda din görevlisini yanýnda
görmek ister. Evini ve iþyerini din görevlisinin ziyaretini
hayýr ve bereket vesilesi görür.

Dargýnlýk ve kýrgýnlýklarýn sona ermesi, insanlarýn zararlý
alýþkanlýklardan kurtulmasý için din görevlisinin devreye
girmesini bekler.

Camiler halka açýk mekanlardýr. Ýþçi, amir, memur,
köylü, esnaf, genç, ihtiyar herkes camiye gelir ve dilediði
yerde ibadetini yapar ve dua eder. Dolayýsýyla camilerin
her zaman temiz tutulmasý gerekir. Caminin sadece iç
kýsmý deðil, giriþi, ayakkabýlýk bölmeleri, avlusu, þadýrvaný
ve tuvaletleri de temiz tutulmalýdýr. Bütün bunlardan din
görevlisi sorumludur. 

Caminin bakým onarým, boya badanasý gerekli. Bunun
için gerekli malzemenin temin edilmesi din görevlisinin
sorumluluðundadýr.

Caminin ýsýnmasý, aydýnlatýlmasý ve ses cihazlarýnýn
temin edilmesi, kurulmasý ve bakýmý ile bunlarýn finans-
maný da genellikle din görevlilerinin sorumluluðundadýr. Din
görevlileri haftada en az üç saat bu iþler için mesai harca-
maktadýrlar.

Ulusal ve uluslar arasý iþ tanýmlamalarý ve uygula-
malarýnda salt dini hizmetler dýþýndaki bu yardýmcý
hizmetler için özel kadrolar ve ayrý bütçeler tahsis edilmek-
tedir. Bütün bu iþler din görevlisinin omuzlarýna binmekte-
dir. Hiçbir din görevlisi "Benim görevim sadece namaz
kýldýrmaktýr ." deyip sorumluluðu üstünden atamaz. 

Namazýn tamamlanmasýndan sonra da hýrsýzlýk ve

yangýna karþý alýnmasý
gerekli tedbirler alýnarak
cami yine din görevlileri
tarafýndan kapatýlmaktadýr.
Bu iþlerin ne kadar zor
olduðunu anlamak için evlerimizde rutin olarak yapýlan
temizlik ve diðer iþlere bakmamýz yeterlidir.

Burada hatýrdan çýkartýlmamasý gereken önemli bir
husus da cami görevinin taþýdýðý manevi sorumluluktur. Bu
manevi sorumluluk; vaaz, hatim, mukabele ve dualar için
önceden ciddi hazýrlýk gerektirir. 

Din görevlileri manevi sorumluluðu aðýr olan bir görevi
gerekli hazýrlýklarý önceden yaparak ifa etmektedirler. Bu
görevi yaparken görevin saygýnlýðýna zarar vermemek için
çok dikkatli olmasý, baþkalarý için normal olan bir çok
davranýþtan sakýnmasý gerekir.

Geriye dönüp baktýðýmýz zaman din görevlilerinin
ekonomik durumlarýnýn ve özlük haklarýnýn eskiyle
kýyaslanmayacak kadar iyileþtiðini görürüz. 1930-50 yýllarý
arasýnda Vakýflar Genel Müdürlüðü bünyesinde hizmet
veren din görevlileri ilk defa 1950 yýlýnda hükümetin aklýna
geldi. Din görevlileri Vakýflar Genel Müdürlüðü'nden alý-
narak Diyanet Ýþleri Baþkanlýð'ý'na verildi ve bütçeden din
görevlilerine cüz'i de olsa maaþ için kaynak ayrýldý.

1965 yýlýnda ise 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu ile
devlet memuru vasfý kazanan din görevlileri diðer devlet
memurlarýnýn sahip olduðu özlük haklara da sahip oldular.
Yine ayný yýl Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýmýz kapsamlý bir
teþkilat (633) yasasýna kavuþtu. Dönemin devlet bakaný
merhum Mehmet ALTINSOY' u ve emeði geçenleri bu
hafta vesilesiyle rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.

Sendikalý dönem öncesi maaþ sýralamasýnda en alt
sýrada olan din görevlileri bu gün ideal olmasa da iyi bir
düzeydedir.

Biz þuna inanýyoruz: Bu hizmetin geleceðinde birinci
sýnýf kafalarýn ve beyinlerin bu hizmetlere celbi saðlanacak-
sa, saðlanýlmak isteniyorsa din görevlilerinin refah düzey-
leri yükseltilmelidir. Bu sayede beklenen etkinliði ve verimi
daha kolay verebilirler.  Ne demiþler?
"Marifet iltifata tabidir."  

Bu tespitler ýþýðýnda "Din Görevlileri ve Camiler
Haftasý"nýn daha kaliteli ve etkin hizmetlere vesile olmasý
dileðiyle ölmüþ din görevlilerimize Allah'tan rahmet, emekli
hocalarýmýza ve görevi baþýnda olan din görevlisi
arkadaþlarýmýza saðlýk mutluluk ve esenlikler diliyorum.

NNoott::  AAkkttüüttüünn  kkaarraakkoolluunnddaa  þþeehhiitt  ddüüþþeenn  aasskkeerrlleerriimmiizzee
AAllllaahh''ttaann  rraahhmmeett,,  aaiilleelleerriinnee  bbaaþþssaaððllýýððýý  ddiilleerriimm  vvee  kkuussuurruu
oollaannllaarr  bbuunnuunn  hheessaabbýýnnýý  vveerrssiinn  ddeerriimm..    

AAhhmmeett  YYIILLDDIIZZ
Genel Baþkan

ahmetyildiz@diyanet-sen.org.tr
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umhurbaþkaný Abdullah Gül, 15 Eylül 2008'de
sivil toplum temsilcilerine Çankaya Köþkü'nde
bir iftar yemeði verdi. 

Ýftar yemeðinde sivil toplum ve sendika temsil-
cilerine hitap eden Cumhurbaþkaný Gül, bu tür
buluþmalarýn geleneksel bir nitelik kazanarak
yerleþmesine büyük önem verdiðini belirterek,
bu yaklaþýmýnýn önümüzdeki yýllarda da süre-
ceðini söyledi.

Sivil toplum örgütlerinin, varlýklarý ve etkinlik-
leriyle demokrasinin yerleþmesi bakýmýndan
hayati önemi bulunduðuna dikkat çeken
Cumhurbaþkaný Gül, "Ýþçi ve memur
sendikalarýmýza, hizmetleriyle ülkemize deðer
kazandýran tüm çalýþanlarýmýza ve 

emeklilerimize bu vesileyle devletim ve milletim
adýna þükranlarýmý sunuyorum" dedi.

Cumhurbaþkaný Gül'ün davetine Memur-Sen
ve baðlý sendikalardan yoðun bir katýlým oldu.
Ýftara Memur-Sen ve Eðitim-Bir-Sen Genel
Baþkaný Ahmet Gündoðdu, Memur-Sen Genel
Teþkilat Sekreteri ve Diyanet-Sen Genel
Baþkaný Ahmet Yýldýz diðer yönetim kurulu
üyeleri ve sendika genel baþkanlarý katýldý.

Memur-Sen heyeti Cumhurbaþkaný
GÜL’ün iftarýna katýldý

CC

Üyelerimizin hukuki ve özlük hak-
larýný korumak amacýyla hukuk
hizmeti veren sendikamýz, yeni
yapacaðý bir anlaþma ile sendika
genel merkezinde sürekli istihdam
edilecek bir avukatla bu hizme-
tine devam edecek.

Üyelerimizin mesleki ve sendikal
konularda karþýlaþtýklarý sorunlarý gider-

mek amacýyla genel merkezimizin üyeler-
imize saðladýðý  hukuksal hizmet
sayesinde karþýlaþýlan problemler hiçbir

maddi sýkýntý yaþanmadan aþýlmaktadýr. 
Daha önce de bu hizmetine devam eden

sendikamýz yapacaðý yeni anlaþma ile
üyelerinin haklarýný her alanda en iyi

þekilde savunmaya ve korumaya 
devam edecektir.

Hukuk hizmetlerimiz devam edecek
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ükümet ile  memur konfederasyonlarý arasýnda
yürütülen  toplu görüþlerin  5. oturumunda  anlaþ-
maya varýldý.  Varýlan mutabakata göre  memurlar
2009 yýlýnýn ilk 6 ayý için yüzde 4, ikinci 6 ayý için
yüzde 4.5 zam alacak. Ayrýca 5 YTL'lik senkika primi
10 YTL'ye çýkarýldý.

Devlet Bakaný Murat Baþesgioðlu baþkanlýðýndaki
görüþmeler hükümetin son teklifi üzerinde uzlaþmay-
la noktalandý. Görüþmelerde ayrýca, toplu görüþme
ödeneði olarak da bilinen hükümetin sendika üyesi
memurlara verdiði 5 YTL'lik sendika primine de 5
YTL zam yapýlarak 10 YTL olmasýna karar verildi.    

Toplu görüþmelerde taban aylýðý talebine iliþkin bir
karar alýnmazken, Baþbakan Erdoðan'ýn açýkladýðý
2011'e kadar verilecek ek ödemelerin miktarlarýna da
konfederasyonlarla hükümetin beraber karar vermesi
konusu mutabakat altýna alýndý.

Yapýlan zam oranlarý ve ek ödemeler sonrasýnda
2009 yýlý Ocak ayýnda en düþük devlet memurunun
maaþý 1163 YTL'ye, Temmuz ayýnda ise 1215
YTL'ye çýkacak. "Ortalama devlet memuru maaþý ise
1414 YTL'ye, Temmuz ayýnda ise 1478 YTL'ye
ulaþmýþ olacak.

Baþesgioðlu toplu görüþmelerin Türkiye'deki
sosyal diyaloðun önemini bir kez daha gösterdiðini
söyleyerek "Sorunlara bakýþ açýlarýmýz farklý olsa da
ayný masa etrafýnda, önyargýsýz, sorunlarýmýzý
konuþarak mantýklý bir çözüm üretme yeteneðini her
zaman bulabileceðimiz bu toplantýda bir kez daha
ortaya çýkmýþ bulunmaktadýr" dedi. 

HH
Sosyal diyaloðun önemi 
bir kez daha ortaya çýktý



Memur-Sen Konfederasyonu Genel Baþkaný
Ahmet Gündoðdu da yaptýðý açýklamada bu
sonuçlarýn Memur-Sen için ideal olan bir sonuç
olmadýðýný ancak bu yasayla alýnabilecek en iyi
sonucu aldýklarýný kaydetti. Gündoðdu þöyle devam
etti: "Baþta sayýn bakan olmak üzere emeði geçen
herkese teþekkür ederim.Biz toplu görüþme masasý-
na gelirken çalýþanlarýn beklentilerine çözüm olabile-
cek ekonomik, sosyal bütün konularla ilgili çalýþmalar
yaparak hazýrlýklý gelmiþtik.Kýsa, orta ve uzun vadeli
taleplerimizi ortaya koymuþtuk.Doðum yardýmýndan
ölüm yardýmýna, ek göstergeden ek ödemeye,
yüzdelik zamdan büyüme oranýna kadar çalýþanlarla
sosyal devletin ilkesi gereði devleti barýþtýracak,
çalýþanlarýn motivasyonunu saðlayacak bir raporla

karþýnýza çýkmýþtýk.Ýlk olarak bu sene toplu görüþmeye
son kez oturalým talebimiz vardý..Sayýn baþbakanýmýz
ve bakanýmýzýn da sýcak yaklaþýmýyla bu masadan
toplu sözleþmeye geçiþde bir yol haritasý çizilmesinin
çýkmasý da toplu görüþme sürecinin önemli 
kazanýmlarýndandýr. 
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Bu yasayla alýnabilecek 
en iyi sonucu aldýk



6Dergisi-Ekim 2008
DÝYANET-SEN

Ek ödemelerle ilgili geriye dönük olarak 
konfederasyonlar ve Memur-Sen`inde altýnda imza-
sý olan denge tazminatýnýn ismi deðiþerek ek öde-
meye geçilen bu sürecte kamuoyunda 25-30 YTL
konuþulurken yine biz sizlerle beraberdik.Sayýn
bakanýmýzý, Maliye bakanýný ve  son olarak da
Baþbakanýmýzý ziyaret ederek en düþük devlet
memuru maaþýna 103 YTL, ortalama 112 YTL. ek
ödeme bu Aðustos ayý için Memur-Sen' in ideal
öngörüsü olan talebiydi.Bunun ikinci kýsmýnýn ocak
2009 da verilmesini önemle arzuluyorduk,  2012
nin birinci yarýsýna kadar   geri kalan % 45.5 lik kýs-
mýn ödenmesi için yine sendikalarýmýzla birlikte
çalýþma kararý aldýk.

Ek ödemelerin verilmesiyle birlikte memurundan
az alan idareci , teknik  mühendisler, ilçe milli
eðitim müdürleri, þube müdürleri gibi idari hiyer-
arþideki dengenin gözetilmesi kararý da çýktý.Bunu
da buradan arkadaþlara bir müjde olarak vermek
mümkün.Sosyal konularda da 23 madde muta-
bakata alýndý.Bunun yanýnda bir çok konuda
üzerinde çalýþýlmasý,izlenmesi
kararlaþtýrýldý.Bunlar içinde birkaç tanesi var ki, 4/B
lilerin eþ tayini, becayiþ hakký, askerlik dönüþü
iþlerine geri dönebilmeleri gibi konularý imza altýna
aldýk.Ýdeal olarak ise 4/B lilerin kadroya alýnmasý
talebimiz devam ediyor.KEY ödemeleriyle ilgili
arkadaþlarýmýzýn ödemeleri alamama gibi  sýkýn-
týlarý vardý. Bu maðduriyetlerin giderilmesi için
çalýþma yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Bizim önerimiz
hangi kamu çalýþaný nerede ne kadar çalýþtýðý belli
olduðuna göre, çalýþma süreleri esas alýnarak KEY
ödemeleriyapýlsýn.

4+4.5 en az memnun olduðumuz sonuç. Biz
burada bu çalýþmalarý yaparken hem konfederasy-

onlar olarak sosyal diyaloga kapý aralayýp çalýþan-
lar adýna ortak bir talebe dönüþtürmede ideal olaný
deðil, bu yasayla koparabileceðimizin azamisini
masadan almýþ olduk. Bunun da hedeflenenden,
planlanandan yukarýya çýkmýþ olmasýný toplu
sözleþmeli sendikal hakka geçiþte paydaþ olma
ümidiyle baþlangýç olmasýný  önemsiyoruz.Bu
süreçte15 gün bütün yetkili kurum ve kuruluþlarla
görüþerek masanýn anlamlý hale gelmesi için
çalýþtýk.Bir konuya daha açýklýk getirmek istiyorum,
iþçi sendikalarý toplu sözleþme imzaladýklarýnda
üyeleri adýna ikramiye alýyorlar.Bizde 930 bin
sendikalýnýn cebine girecek toplu görüþme primini 5
YTL'den 10 YTL'ye çýkardýk. Bunun anlamý þudur:
Örgütlü olarak varým diyen, sendikalarýn çalýþ-
malarýna destek veren memurlara pozitif ayrýmcýlýk-
týr. Bu duygularla mutabakatýn tüm çalýþanlara ve
ülkemize hayýrlý olmasýný diliyorum."

Toplu Görüþmelerin ilk turu baþlarken Memur-
Sen Genel Merkezi önünde toplanan Memur-Sen'e
baðlý sendikalarýn genel baþkan yönetim ve
üyelerinden oluþan bir grup ellerindeki pankartlarla
Baþbakanlýk'a kadar yürüdü. Memur-Sen Genel
Baþkaný Ahmet Gündoðdu baþkanlýðýndaki kortejle
Baþbakanlýk'a kadar yürüyen grup yol boyunca
"Toplu Sözleþme Anayasal Hakkýmýz", "Ek ödeme
de adalet", "Grevli Toplu Sözleþmeli Sendika
Yasasý", "Sadaka  Deðil Hakkýmýzý Ýstiyoruz",
"Memura Siyaset Hakký Ýstiyoruz" sloganlý atarak
Baþbakanlýk'a kadar yürüdüler.

Grevli Toplu Sözleþmeli 
Sendika Hakký Ýstiyoruz



Hükümetle memur
sendikalarý arasýnda
yürütülen toplu görüþmelerin
5. turunda  
Diyanet-Sen  toplu
görüþmeleri izlemekle
görevli basýn 
mensuplarýna dondurma ve
tatlý ikram etti. 

Toplu görüþmeler öncesi
Baþbakanlýk'a gelen
Memur-Sen heyeti Genel
Baþkan Ahmet
Gündoðdu'nun açýkla-
masýnýn ardýndan Diyanet-
Sen  basýn mensuplarýna
tatlý ve dondurma ikram etti.
Diyanet-Sen'in geleneksel
hale getirdiði tatlý ikramýmýn
ardýndan Memur-Sen
heyeti toplantýya katýlmak
üzere toplantý salonuna
geçti. 

"Tatlý yiyelim, tatlý
konuþalým ve tatlý
sonuçlarla toplantýdan
ayrýlalým" diyen 
Diyanet-Sen yöneticileri
hükümetten memurun
yüzünü güldürecek bir
teklif getirmesini 

beklediklerini 
söylediler.
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TToopplluu  GGöörrüüþþmmeelleerriinn
55..  ttuurruunnddaa  
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1-7 Ekim tarihleri arasý 1986 yýlandan beri
Camiler haftasý olarak kutlanmaktadýr. 2003 yýlýn-
dan beri de bu hafta Camiler ve Din Görevlileri
Haftasý olarak kutlanmaya baþlanmýþtýr. Bu yýl
Ramazan Bayramý tatiline rastlayan Camiler ve
Din Görevlileri Haftasý Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý
tarafýndan 13-20 Ekim tarihlerine alýnarak hafta
dolayýsý ile düzenlenecek etkinliklerin Ramazan
Bayramý tatili dolayýsýyla aksamasý önlenmiþtir. 
Camiler; ibadet etme, yüce yaratýcýnýn anýldýðý,
dini bilgilerin öðrenildiði ve öðretildiði, birlik, dirlik
ve huzur mekanlarýdýr. 

Camiler ve Mescitler; Beytullah'ýn birer
þubeleridir. Yüce Allah Cin süresi 18. ayette;
"Þüphesiz mescitler Allah'ýndýr..", Tevbe süresi
18. ayette ise; " Allah'ýn mescitlerini, ancak
Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazý dos-
doðru kýlan, zekatý veren ve Allah'tan baþkasýn-
dan korkmayan kimseler imar eder." buyurmak-
tadýr. Camilere yapýlan ve yapýlacak tüm
hizmetler övgüye layýktýr, bu hizmetleri yapanlar
da takdir edilmeðe deðer insanlardýr.
Müslümanlar camiden ve camilerde görev yapan
din görevlilerinden azami derecede istifade etme
gayreti içerisinde olmalýdýrlar. Devletimiz camil-
erde görev yapan din görevlilerinin maaþlarý ver-
erek onlarý geçim sýkýntýsýndan kurtarýp, sadece
camiye ve cemaate hizmet etmeleri için
görevlendirmiþtir. Almýþ olduklarý maaþlarý kýlmýþ
olduklarý veya kýldýrmýþ olduklarý namazlarýn
karþýlýðý deðildir. Mesailerini bu hizmete vakfettik-
lerinden, aldýklarý  paralar çoluk-çocuklarýnýn
nafakalarýný temin için verilmiþ ücrettir.  

Camiler insanlara helal ve haramýn öðretildiði,
güzel ahlakýn, doðruluðun, güzelliðin, temizliðin,
sevginin, saygýnýn, hoþgörünün ve kardeþliðin
benimsetildiði mekanlardýr. Camiler; Milli birliðin
aþýlandýðý, vatan ve millet sevgisinin kutsal
olduðunun hatýrlatýldýðý, devlete baðlýlýðýn ve
itaatýn vazgeçilmez görev olduðunun öðretildiði
mekanlardýr, ilim ve irfan yuvalarýdýr. Camilerde
bu görevleri, milli ve dini hassasiyetlere sahip,
vatanýný ve milletini seven, devleti için her

fedakarlýðý yapabilecek bir düþüncede olan,
vizyon  sahibi, diksiyonu yerinde, çaðdaþ dünya
görüþüne sahip, bilgili, birikimli, saygýlý,
hoþgörülü ve çalýþkan din görevlileri, imam-hati-
pler, müezzin-kayyýmlar ve Kur'an Kursu öðreti-
cileri yapmaktadýr. Gayretleri her türlü takdirin
üzerindedir.

Camiler günde beþ defa Ýlahi davetin yapýldýðý,
insanlarýn Rabbiyle  buluþtuðu, ezan-ý
Muhammedi'nin  semalara ulaþtýrýldýðý  yerlerdir.
Ýnsanlarýn sükunete, huzura ve mutluluða
çaðrýldýðý yerlerdir. Yeni uðurladýðýmýz Ramazan
ayý ile ilgili bir çok ibadet cami merkezli yerine
getirilmektedir. Mukabeleler, Teravih namazlarý,
zekat, fitre, sadaka ve fidyelerimiz cami merkezli
olarak yerine getirilmektedir. Ramazan ay'ýnýn
manevi ikliminden istifade etmenin en kýsa ve
faydalý yolu camilerdir, cami merkezli ibadetler,
tutum ve davranýþlardýr. Bu anlamda da cami ve
din görevlileri hayatýmýzýn vazgeçilmez deðer-
lerindendir. 

Peygamber efendimizin ilk iþ olarak cami yap-
týrmasý ve caminin inþaatýnda bizzat çalýþmasý
manidardýr, Caminin fonksiyonunu anlamak
bakýmýndan  çok önemlidir. Peygamberimiz; "Kim
dünyada bir mescit inþa ederse, Allah da ona
ahirette (cennette) bir köþk inþa eder." buyur-
muþtur. Peygamberimiz caminin öneminden çok
bahsetmiþ, cemaatle namazýn ehemmiyeti
üzerinde durmuþ, camileri toplumun külliyesi
haline getirmiþtir. Camiye cemaat olmanýn Allah'a
misafir olmak gibi çok özel bir anlamý vardýr.
Camiye ve cemaate hizmet etmenin de Allah'a
hizmetkar olmak gibi güzelliði vardýr. Her din
görevlisi bu güzelliði yaþamakta ve bundan zevk
almakta, heyecan duymaktadýr.

Camilerimizin ve din görevlilerimizin kýymetini
bilelim ve din görevlilerimize hizmetlerinde
yardýmcý olalým. Bu vesile ile; tüm din görevliler-
imize baþarýlar diliyorum, topluma sunduklarý
hizmetin en güzel hizmet olduðunu ve takdirlerin
en güzelini hak ettiklerini belirterek, kendilerini ve
haftalarýný kutluyorum.

Hacýbey ÖZKAN
Genel Teþkilatlanma Sekreteri

Cami ve Din Görevlilerinin
Sosyal Hayatýmýzdaki Yeri



oplu görüþme sürecinin baþlamasýyla bir-
likte Diyanet-Sen'in toplu görüþme talep-
leri medyanýn ilgi odaðý oldu. 
Genel Baþkanýmýz Ahmet Yýldýz'ýn gerek
basýn açýklamasý gerekse özel demeçleri
bir çok ulusal gazete, televizyon ve haber
sitelerinde  yer aldý. 

Yýldýz, Diyanet-Sen'in toplu görüþme talep-
lerinin genelde maliyeye yük getirmeyen ve
toplumda kabul gören talepler olduðuna dikkat
çekerek "bizim taleplerimiz maliyetsiz talepler.
Bunun yanýnda toplumun bunlarý konuþmasý,
tartýþmasý,  bu konularda kamuoyu oluþturmasý
gereken konular. Biz bir taraftan toplumun
isteklerine tercüman olurken bir taraftan da bu
konuda kamuoyunun oluþmasýna yardýmcý
olmak istiyoruz. Bu yüzden toplu görüþme 
taleplerimiz gerek medyanýn gerekse halkýmýzýn
dikkatini çekmektedir. Toplumun önünü açacak,
yeni uygulamalara her zaman açýk olmalýyýz"
dedi. 

Bunun yanýnda güncel konularla ilgili de
medya Genel Baþkanýmýzýn görüþlerine sýk sýk
yer vermektedir.

Diyanet-Sen 
Medyanýn 
Ýlgi Odaðý Oldu
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‘Ortak Akýl Hareketi’ Malatya'nýn 
ardýndan Samsun ve Bursa'da 
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'Ortak Akýl Hareketi', Malatya'nýn ardýndan
Samsun ve Bursa'da mitinglere devam etti.  300'den
fazla sivil toplum örgütünün desteklediði ve 100 bine
yakýn vatandaþýn katýldýðý mitinglerde "Milli irade
sahipsiz deðildir." mesajý verildi.

Yoðun katýlýmýn olduðu mitinglere  Memur-Sen
yönetimi ve baðlý sendikalarýn genel baþkan ve
yönetim kurulu üyeleri de katýldý.
Memur-Sen  Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, mit-
inglerde yaptýðý konuþmada iradesine sahip 
çýkarak geleceðimiz karartýlmasýn diyen yüz binlere
selam olsun. Ekmeðinin küçültülmesine razý

olmayanlara selam olsun. Özgürlüklerin
geniþlemesini isteyenlere selam olsun. Buðdayýnýn,
çayýnýn, mýsýrýnýn, fýndýðýnýn deðersizleþmesini iste-
meyenlere selam olsun. Darbeciler attýðý her adýmý
geri alsýn diyenlere selam olsun. Üzerimizde
oynanan oyunlarý sineye çekmeyeceðiz diyenlere
selam olsun." dedi.

Samsun  ve civar iller ile Bursa ve civar illerinde
yoðun þekilde katýldýðý mitinglerde 
"Hemen þimdi kesintisiz adalet, Darbeciler deðil
halk kazanacak, kayýt yok þart yok egemenlik mil-
letindir." þeklinde atýlan sloganlar dikkat çekti.



Toplu Görüþme Taleplerim
oplu Görüþmeler öncesi Baþbakan
Recep Tayyip Erdoðan ile görüþen
Memur-Sen heyeti toplu görüþme
taleplerini Baþbakan'a aktardý. 
Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet
Gündoðdu,  Baþbakanlýk Merkez
Binasýndaki yaklaþýk bir buçuk
saatlik görüþmenin ardýndan
beraberindekiler ile yaptýðý açýkla-
mada Baþbakan Erdoðan'dan ilk
taleplerinin ''Türkiye'deki tüm
toplum kesimlerinin düþüncesinin
içinde barýndýracak sivil,
demokratik, çaðdaþ bir anayasa''
olduðunu söyledi. 

Kamu çalýþanlarýna yasayla
toplu sözleþme hakký verilmesi
yönündeki isteklerini de Erdoðan'a
ilettiklerini kaydeden Gündoðdu,
yasadaki ''çalýþanlar'' ifadesine iþler-
lik kazandýrýlmasýný, iþçi-memur ayrýmýnýn
ortadan kaldýrýlmasýný arzu ettiklerini kaydetti.
Gündoðdu, Baþbakan Erdoðan'ýn konuya çok
sýcak yaklaþtýðýný ve bu konuda elinden geleni
yapacaðýný söylediðini belirtti. 

Büyümenin çalýþanlara da yansýtýlmasýný
talep ettiklerini belirten Gündoðdu, ayrýca
ücretliler için vergi diliminden 5 puanlýk indirim 

istediklerini ifade etti. 
Kamu çalýþanlarýna ek ödemenin gündemde

olduðunu hatýrlatarak, bu konuda kamuoyuna
yansýyan rakamlardan memnun olmadýklarýný
söyleyen Gündoðdu, 15 Aðustos itibariyle en
az 100 YTL'den baþlamak üzere bunun yaptýðý
iþle orantýlý olarak 150-200 YTL'ye çýkarýlarak
iyileþtirme yapýlmasýný istedi. 

Dergisi-Ekim 2008
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mizi Baþbakan'a Aktardýk

Gündoðdu, Ocak ayýnda da yeni bir iyileþtirme
gerçekleþtirilmesini ve 2010 yýlýnda ''eþit iþe eþit
ücret'' ilkesinin tamamlanmasýný önerdiklerini 
bildirdi. 

Gündoðdu, eþleri çalýþmayanlar için eþ
yardýmýnýn 120 YTL'ye çýkarýlmasýný, çocuk
yardýmýnýn sýnýrlama olmaksýzýn en az 25
YTL olmak üzere bütün çocuklara verilmesi-
ni istediklerini kaydetti. 

KEY ödemeleri ile ilgili konfederasyon
temsilcilerinin de içinde yer aldýðý bir 
komisyon kurul
masýný istediklerini belirten Gündoðdu,
1987-1995 yýllarý arasýnda çalýþma
süreleri esas alýnarak çalýþanlarýn KEY
ödemelerinin bu komisyon tarafýndan
tespit edilmesi önerisini getirdiklerini
kaydetti. 

Ahmet Gündoðdu, görüþmelerde yön-
tem olarak diyalogu benimsediklerini
ifade ederek, eðer talepleri olumlu
karþýlanmazsa ve görüþmelerden
memurlarý memnun edecek bir sonuç
çýkmazsa, alanlara çýkabileceklerini
bildirdi. 

Diyanet-Sen'in diðer taleplerinin yaný
sýra özellikle Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý
Teþkilat Yasasý'nýn çýkarýlmasý ve din
görevlilerine de fazla mesai ücreti 

verilmesi yönündeki talepleri Baþbakan'a iletildi.
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Sivil Toplum Örgütleri gönüllü kiþilerden
oluþan teþekküllerdir. Yani kimse kimseyi bu
teþekküllerde görev almaya çalýþmaya ya da üye
olmaya zorlayamaz. Bir sivil toplum örgütünde
görev alanlar o harekete inanan kiþilerdir. Evet bir
þeye inanmak iþin en baþta gelenidir.

Ýnandýðýnýz deðerleri taþýyan bir sivil toplum
kuruluþunu  kurmak, büyütmek desteklemek, bir
yerde kaynaklarý harekete geçirmek demektir.
Sizinle beraber para harekete geçer, eþyalar
harekete geçer, insanlar zamanlarýný
harcarlar,umutlar harekete geçer,  beklentiler
oluþur.Bu beklentileri karþýlayabilmek, isteklere
cevap vermek  ancak bir plan ve bu plana göre
eðitim çalýþmalarý ile gerçekleþe bilir, teþkilatýnýzý
harekete geçirebilirsiniz:

Bir sivil toplum kuruluþuna gönül veren kiþiler
üç ana maddeye dikkat etmeliler. 

1- Faaliyet alanýnýn seçimi :Etrafýnýza bir göz
atýn, her þeyi yapmaya çalýþan ve fakat  hiçbir
þeyi layýkýyla düzgün yapmayan bir çok STK
göreceksiniz. Bize düþen hitap edeceðimiz kitleyi
ve çevre þartlarýný dikkate alarak bir faaliyet alaný
belirlemektir. 

2-.Misyon ve vizyonun net ortaya konulmasý:
Misyon,  o kurumun niçin var olduðunu belirler.
Eðer bir sivil toplum kuruluþu niçin var olduðunu
anlamlý bir þekilde ortaya koyamýyorsa var
olmasýyla olmamasý arasýnda bir fark yoktur.

Vizyon,  nereye varmak istediðinizi anlatan
bir öngörüdür.Yani hedef belirlemektir.

3-Plan ve stratejiler: Önünde hedefleri olan
bir STK'nýn bu hedefleri  gerçekleþtirmek için
hangi yöntemleri kullanacaðýna dair stratejileri de
olmalýdýr. Bir faaliyeti  planlarken kendimize ilk
soracaðýmýz soru, biz bu faaliyeti niçin yapýyoruz?
Yaptýðýmýzda ne elde edeceðiz, yapmadýðýmýz
zaman ne kaybederiz? sorularýný sorup tekrar
düþünmeli öyle karar vermeliyiz.

Bu ilkeleri belirledikten sonra dönüp
kendimize bakalým.
Bizim faaliyet. alanýmýz belli : Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý ve Vakýflar Genel Müdürlüðü.
Misyon ve vizyonumuz da belli.
a) Dengeli saðlam ve emin adýmlarla büyüyüp
geliþmek.
b)  Sivil gücümüzün gereði sosyal sorumluluða

sahip olmak.
c)  Din görevlisine hizmeti dine hizmet görmek  
d) Yenilik ve deðiþimden yana olmak.
e) Temiz, dürüst, ilkeli hizmet sendikacýlýðý yap-
mak.
f)  Din hizmetinin verimini ve etkisini artýrmak.
g) Biz ve ötekiler ayrýmýna son vermek.
h) Din görevlisinin yanýnda ve emrinde olmak.

Türkiye de sendikacýlýk özellikle memur
sendikacýlýðý devlet eliyle olmuþtur. Eðer bilinçli
bir plan ve strateji oluþturamazsak bizlere
sendikal hakký verenler gerektiði zaman bu hakký
almayý ya da etkisiz hale getirmeyi de bilirler.

Sendikalar, kurumsallaþabilen, kendini
yenileyen, karar sürecine katýlabilen, proje ürete-
bilen, tepkilerini demokratik bir biçimde ortaya
koyabilen tam baðýmsýz, baðlantýsýz sivil toplum
örgütleri olmalýdýrlar. Üyelerinizi sokaða dökerek
eylem yaptýrmak, farklý sloganlar attýrmak çok
kolaydýr. Fakat bu yöntem çaðýn gerisinde kalmýþ
çok basit bir yöntemdir. Kaldý ki bilinçsiz bir üye
slogan attýðý konuyla ilgili olarak bir gün sonra
amirine  tam tersini söyleyerek yaptýðý eylemi
boþa çýkarabilir. Olan kaybedilen zamana ve
boþa harcanan sinerjiye olur. Bir süre sonra
eylem yapamaz halede dönüþebilirsiniz.

Yapýlmasý gereken nedir ?  
Ýnanmak; yaptýðýnýz iþe önce kendiniz

inanacaksýnýz. Siz kendinize inanýn baþkalarý da
size inanacaktýr.

Bilgi;  inandýðýmýz deðerler doðrultusunda
sendikamýz ve kurumumuzun iþleyiþi ile ilgili bilgi
sahibi olmalýyýz.  Baþta Anayasa, sendikalar
yasasý, tüzüðümüz kurumumuzun genelgeleri;
bizim en baþta gelen el kitaplarýmýz olmalý .
Çünkü bilgi insaný güçlü kýlar.

Cesaret; inandýðýnýz deðerler doðrultusunda
edindiðiniz bilgileri hayata geçirmenin 
bir yolu var. Oda cesarettir. Ne kadar inanýrsanýz
inanýn ne kadar çok konuyla ilgili olarak bilginiz
olursa olsun bunu harekete geçirecek yegane
unsur cesarettir

Sevgi;   Beklide insanoðlunu hayata baðlayan,
yaptýðý bir çok þeye gerekçe oluþturan, 
hayatýn anlamýný ve yaþamanýn sýcaklýðýný
içimizde hissettiren yegane duygu sevgidir. 

Genel Eðitim Sekreteri
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M.Ali GÜLDEMÝR

Yeni yazýmýzda buluþmak dileðiyle...

-1--1-
SENDÝKAL 
EÐÝTÝM VE BÝLÝNÇ
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15 Aðustos'ta baþlayacak toplu
görüþmeler öncesi bir araya gelen
Memur-Sen il temsilcileri yol hari-
tasýný belirlediler. 9 Aðustos 2008
tarihinde Ankara
Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlýðý
Eðitim ve
Araþtýrma Merkezi
Sosyal
Tesislerinde
gerçekleþtirilen
toplantýya Memur-
Sen Genel
Baþkaný Ahmet
Gündoðdu, yöne-
tim kurulu üyeleri,
sendika yönetim
kurullarý katýldý. 81
ilin temsilcisinin
hazýr bulunduðu
toplantýda sendika
baþkanlarý toplu
görüþme taleplerini aktardý. 
Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný
yapan Memur-Sen Genel Baþkaný
Ahmet Gündoðdu, dünya ve
Türkiye gündemi ile toplu
görüþme süreci hakkýndaki görüþ-
lerini açýkladý. 

15 Aðustos'ta baþlayacak toplu
görüþme sürecinin deðer-
lendirildiði toplantýda,  eylem ve
stratejiler belirlendi.
Konfederasyon Toplu Görüþme ve
Mevzuat Sekreteri Hacý Bayram
Tonbul, toplu görüþme talepleriyle

ilgili taslaðýn sunumunu yaptýktan
sonra konfederasyon yöneticileri,
sendika baþkanlarý ve Ýl

Temsilcileri toplu
görüþme ile ilgili
görüþlerini dile
getirdiler. Yetkili
sendika baþkanlarý
hizmet kollarýyla
ilgili sunumlar yap-
týlar. 
YYeettkkiillii  sseennddiikkaa  
bbaaþþkkaannllaarrýýnnaa  ppllaakkeett
Toplantýda ayrýca 
konfederasyonu-
muzun yetkili
olmasý ve
büyümesinde
önemli rolü olan
Diyanet -Sen 
Genel Baþkaný
Ahmet Yýldýz, Bem-
Bir-

Sen Genel Baþkaný
Mürsel Turbay ve
Toç-Bir-Sen Genel
Baþkaný Günay
Kaya'ya Memur-Sen
Genel Baþkaný
Ahmet Gündoðdu
plaket verdi. Yine
Konfederasyonun
üye sayýsýnýn 
artmasýna katký
saðlayan sendika
baþkanlarýna da
plaket verildi.

DDiiyyaanneett--SSeennllii  BBaaþþkkaannllaarr
MMeemmuurr--SSeenn''ddee

Geçtiðimiz günlerde Ýl temsil-
cilerini belirleyen Memur-Sen'de
10 ilin temsilciliðini alan
Diyanet-Sen Þube Baþkanlarý
baþarýlarýný Memur-Sen'e
taþýdý.  

Gerek Diyanet-Sen olarak
gerekse konfederasyon çalýþ-
malarýnda her geçen gün aðýr-
lýðýný artýran Diyanet-Sen  teþki-
latlarý gerek üye sayýsýyla
gerekse Memur-Sen'de temsil
noktasýnda Diyanet-Sen'i hep
ileri götürmeye devam ediyorlar. 
Memur-Sen Ýl Temsilciliði
görevine seçilen Diyanet-Sen
Þube ve Ýl Baþkanlarýnýz þöyle:

BBaallýýkkeessiirr  :: Hüseyin Akbýyýk
BBiittlliiss :: Cebrail Yakýþýr
ÇÇaannaakkkkaallee :: Sefahattin Çiloðlu
EErrzzuurruumm      :: Mehmet Dindi
GGaazziiaanntteepp  :: Ahmet Tahiroðlu
HHaattaayy :: Ali Bayýr
IIssppaarrttaa :: Osman Akçil
KKaassttaammoonnuu  :: Ýrfan Bakýr
TTuunncceellii  :: Mehmet Söylemez
KKaarraammaann      :: Duran Kabaaðaç

Memur-Sen Ýl Temsilciliði'ne
seçilen Diyanet-Sen Þube ve Ýl
Baþkanlarýmýzý tebrik eder
baþarýlarýnýn devamýný dileriz.

Memur-Sen Ýl Temsilcileri Toplu
Görüþme Yol Haritasýný Belirledi

T
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ükümet kamuda ücret adaletsizliðinin giderilmesi ve
"eþit iþe eþit ücret"  verilmesini saðlamak için 16
Aðustos 2008 tarih ve 26060 sayýlý (mükerrer) Resmi
Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren kararname ile
daha önce uygulamaya konulan "denge tazminatý"ný
kaldýrarak onun yerine "ek ödeme" uygulamalarýný
getirmiþtir. 

Hükümet 2012 yýlýna kadar sürecek ek ödeme
uygulamasý ile kamudaki ücret dengesizliðinin ortadan
kalkmasýný ve eþit iþe eþit ücret saðlamasýný amaçla-
maktadýr.

Ancak maaþý dýþýnda tazminat, döner sermaye payý
v.b farklý ücretler alanlar, aldýklarý tazminat oranýnda ek
ödemeden faydalanamayacaklardýr. Bu meyanda
Maliye, Adalet ve Saðlýk Bakanlýklarýnda çalýþanlarla
birlikte Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Genel Ýdare
Hizmetleri'nde çalýþanlar da iki yýl önce aldýklarý 100
YTL tazminat nedeniyle ek ödemenin bu ilk diliminden
yararlanamamýþtýr. Ancak; ek ödemenin bundan sonra-
ki dilimlerinden Genel Ýdare Hizmetlerde çalýþanlar
yararlanacaktýr.

Bununla birlikte yetkili  sendika olarak Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý'ndaki Genel Ýdare Hizmetlerinin de din
hizmeti olarak deðerlendirilmesini ve bu ek ödemeler-
den yararlandýrýlmasýný istiyoruz. Bu doðrultuda Toplu
Görüþmeler esnasýnda konu Genel Baþkanýmýz
tarafýndan Devlet Bakaný Sayýn Murat BAÞESKÝOÐLU'
na aktarýlmýþtýr. 

Ayrýca Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak Devlet
Bakaný Sayýn Sait YAZICIOÐLU makamýnda ziyaret
edilerek  Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nda  çalýþan Genel
Ýdare Hizmetler çalýþanlarýn da din  hizmeti kapsamýn-
da  deðerlendirilmesini ve ek ödemenin bu ilk dilimin-
den  yararlandýrýlmalarýn  saðlanmasý için konuyu
Bakanlar Kurulu' na taþýmasý istenmiþtir. Bu ziyarette
Sait Bey'in makamýnda bulunan Hükümet Sözcüsü
Sayýn Cemil ÇÝÇEK' e de bu talebimiz iletilmiþtir. 

Ayrýca Çalýþma Bakaný Sayýn Faruk ÇELÝK ve
Devlet Bakaný Sayýn Hayati YAZICI makamlarýnda
ziyaret edilerek ek ödemenin bu ilk diliminden
Diyanet'te Genel Ýdare
Hizmetlerinde  çalýþanlarýn da
yararlanmasý talebimiz kendiler-
ine iletilmiþtir. En son olarak
Diyanet Ýþleri Baþkanýmýz
Sayýn Ali BARDAKOÐLU' da
makamýnda ziyaret edilerek bu
konudaki çalýþmalarýmýza
destek olmasý istenmiþtir. Konu
ile ilgili çalýþmalarýmýz ve gir-
iþimlerimiz sürmektedir. 
Bizim bu giriþimlerimiz yanýnda
Genel Ýdare Hizmetlerinde
çalýþan arkadaþlarýmýzýn bize

ilettikleri taleplerini yazýlý ve sözlü olarak hükümet
üyelerine ve milletvekillerine de iletmeleri yararlý ola-
caktýr. 
Hülasa;
1-Eþit iþe eþit ücret amacýyla ve 2012'ye kadar süre-
cek ek ödeme olayý bir hükümet programýdýr. Bu uygu-
lamanýn toplu görüþme ile dolayýsýyla sendikalarla bir
ilgisi yoktur.
2- Adý geçen ek ödeme ve bu yýl toplu görüþmelerde
ücretlerde saðlanan iyileþtirme, birlikte ele alýndýðýnda
kamuda çalýþan en düþük ücretlilerin ücretlerine % 20,
ortalama maaþla çalýþanlarýn ücretlerine % 18 oranýn-
da iyileþtirme saðlanmýþtýr. 
3- Ek ödemenin ilk diliminden yararlanamayan Genel
Ýdare Çalýþanlarý bundan sonraki dilimlerinden yarar-
lanacaklardýr.

Diyanet-Sen Genel Baþkaný Ahmet Yýldýz ve
beraberindeki heyet, Diyanet'ten Sorumlu Devlet
Bakaný Sait Yazýcýoðlu'nu,  Baþbakanlýktaki makamýn-
da ziyaret ederek  toplu görüþme taleplerinin kabul
edilmesi konusunda desteklerini istedi. 

Devlet Bakaný ve Hükümet Sözcüsü Cemil
Çiçek'inde hazýr bulunduðu görüþmeye Diyanet-Sen
Genel Sekreteri Mehmet Bayraktutar ve Genel
Teþkilatlanma Sekreteri Hacýbey Özkan da katýldý. 
26 Aðustos 2007'de gerçekleþtirilen ziyarette Diyanet-
Sen Genel Baþkaný Ahmet Yýldýz,  Yazýcýoðlu ve
Çiçek'e toplu görüþmeler konusunda bilgi vererek
toplu görüþme taleplerin kabul edilmesi konusunda
yardýmlarýný istedi. 

Ek ödemelerden GÝH çalýþanlarý da yararlanmalýdýr

DÝYANET-SEN

GÝH personeline destek 
turlarý devam ediyor

Yazýcýoðlu'ndan Teþkilat 
Yasasý için destek sözü 

H
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Yýldýz,  Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn 1979'dan bu yana
yasasýz, yönetmeliklerle idare edildiðini hatýrlatarak "
Yasanýn artýk biran önce çýkarýlmasýný istiyoruz. Bu
kurumda çalýþanlar için büyük ihtiyaç. Yasanýn çýkmasý
halinde kurumdaki bir çok problem çözülecektir. Yasanýn
çýkmasý konusunda bir engel görmüyoruz. Sizlerin de bu
konuda desteðinizi bekliyoruz" dedi. 
Bakan Sait Yazýcýoðlu yasanýn TBMM'nin açýlmasý ile
birlikte önümüzdeki dönemde TBMM gündemine gele-
ceðini ve kendilerinin de çýkmasý konusunda  çalýþ-
malarýnýn devam ettiðini kaydetti. Bakan Çiçek de
yasanýn çýkmasý için destek vermeye hazýr olduklarýný
belirtti.

Ahmet Yýldýz toplu görüþmelerde 4/b statüsünde
çalýþan personelin becayiþ, askerlik dönüþü göreve  geri
dönme ve eþ durumundan tayinleri konusunda hüküme-
tle sendikalarýn mutabýk kaldýðýný belirterek bunlarýn hay-
ata geçirilmesi konusunda bakanlarýn desteðini istedi.
Yýldýz ayrýca yapýlan ek zamlardan  genel idare
hizmetlelerinde çalýþanlarýn yararlanamadýðýný belirterek
bununda kurumda çalýþanlar arasýnda rahatsýzlýklara
neden olduðunu kaydetti. Yýldýz, eþit iþe eþit hizmet
gereði tüm çalýþanlarýn ek zamlardan yararlanmasýný
istiyoruz" dedi. 
Görüþmede ayrýca kurumla ilgili bazý sýkýntýlar da Bakan
Yazýcýoðlu'na iletildi.

Diyanet-Sen Genel Baþkaný Ahmet Yýldýz ve
beraberindeki heyet, Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Ali
Bardakoðlu'nu makamýnda ziyaret ederek Genel Ýdare
Hizmetler personelinin de ek ödemelerden yararlanmasý
konusunda destek istedi. 

Daha önce de Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'ndan Sorumlu
Devlet Bakaný Sait Yazýcýoðlu'nu ziyaret ederek bu konu-
da destek isteyen Diyanet-Sen heyeti Genel Ýdare
Hizmet personelinin de ek ödemelerden yararlanmasý
konusunda destek turlarýna devam ediyor. 

Toplu görüþme sürecinde devam eden destek turlarý     
Genel Ýdare Hizmet Personelinin ek ödeme kapsamýnda
deðerlendirilmemesi sonucu hýzlandýrýldý. 

Genel Baþkan Ahmet Yýldýz, Genel Teþkilatlanma
Sekreteri Hacýbey Özkan ve Genel Mevzuat ve Toplu
Görüþme Sekreteri Hadi Erdoðmuþ'un hazýr bulunduðu
ziyarette Diyanet Ýþleri Baþkaný Ali Bardakoðlu'na Genel
Ýdare Hizmetlerde çalýþan personelin ek ödemelerden
yararlanamamasýnýn kurum içinde sýkýntýlara neden
olduðu aktarýlarak GÝH personelinin de ek ödemelerden
yararlanmasý konusunda yardým istendi.
Kurumda çalýþan GÝH personelinin ek ödemelerden
yararlanmasýný kendilerinin de istediðini belirten
Bardakoðlu GÝH personelinin ek ödemelerden yararlan-
masý konusunda destek sözü verdi. 
YYeetteerrlliilliikk  SSýýnnaavvýý  22000099''ddaa  

Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Emin
Özafþar'ý da ziyaret eden Diyanet-Sen heyeti kuruma
yeni personel alýmý ve yeterlilik sýnavlarý konusunda
Özafþar'dan bilgi aldý.
Þimdiki yönetmeliðe göre yeterlilik sýnavýnýn geçerlilik
süresinin 5 yýl olduðunu belirten Özafþar bu nedenle
yeni yeterlilik sýnavý açamadýklarýný 
ancak bu süreyi kýsaltarak yeni yeterlilik sýnavý açmayý
düþündüklerini kaydetti. Ancak bunun zaman alacaðýný
belirten Özafþar 2009 yýlýnda yeni yeterlilik sýnavý
açmayý düþündüklerini söyledi 

Diyanet-Sen, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý
Genel Ýdare Hizmet Personelinin ek
ödemelerden yararlanmasý konusunda
destek turlarýna  devam ediyor.

Bu kapsamda Devlet Bakaný ve
Baþbakan Yardýmcýsý Hayati Yazýcý'yý
Baþbakanlýk'taki makamýnda ziyaret
eden Diyanet-Sen Genel Baþkaný
Ahmet Yýldýz, Genel Eðitim Sekreteri
Mehmet Ali Güldemir ve Genel
Araþtýrma ve Dýþ Ýliþkiler Sekreteri
Mehmet Yaman Bakan Yazýcý'dan ek
zamlardan kurumdaki GÝH personelinin

de yararlanmasý konusunda destek isteyerek kurumdaki
sýkýntýlarý aktardýlar. 

Diyanet-Sen heyeti ayrýca Vakýflar Genel
Müdürlüðü'nde çalýþan personelin izinler   konusunda
sýkýntý yaþadýklarýný belirterek çözümü için Yazýcý'dan
destek istedi. Bakan Yazýcý konuyla ilgileneceðini 
söyledi.

Bardakoðlu'ndan GÝH 
personeline ek ödeme desteði 

Bakan Yazýcý’ya ziyaret
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Ecdadýmýzýn güzel mirasý Vakýf Kültü

Türkiye Diy
ürkiye Diyanet Vakfý Mütevelli Heyeti 2. Baþkaný Lütfi
Þentürk ile vakfýn faaliyetleri konusunda bir röportaj
gerçekleþtirdik
DDiiyyaanneett  VVaakkffýý  yyuurrtt  iiççiinnddee  ddýýþþýýnnddaa  
ffaaaalliiyyeettlleerriinnee  ddeevvaamm  eeddiiyyoorr

Türkiye Diyanet Vakfý 13 Mart 1975  tarihinde Türk
Medeni Kanunu'nda Deðiþiklik Yapan 903 Sayýlý
Yasa'ya göre kurulmuþ bir özel hukuk tüzel kiþisidir.
Vakfýn gayesi; Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nca
yurt içinde ve yurt dýþýnda yürütülecek
hizmetlerin süratli ve etkin bir þekilde
yürütülmesine, Ýslam dininin gerçek
hüviyeti ile araþtýrýlmasýna ve tanýtýl-
masýna, toplumun 
din konusunda aydýnlatýlmasýna
yardýmcý ve destek olmak; gereken
yerlerde cami ve Kur'an kurslarý inþa
edip donatmak, sosyal yardýmlaþma
ve dayanýþmanýn desteklenme-
sine, yurt içinde ve yurt
dýþýndaki vatandaþ, soydaþ
ve dindaþlarýmýzýn saðlýk,
kültür ve dini eðitim
seviyesinin geliþtirilmesine
katkýda bulunmak, vakfa
yapýlacak her türlü ayni
veya nakdi baðýþlarýn,
zekat, fitre gibi yardým-
larýn, giyecek, gýda,
araç-gereç vb. ihtiyaç
maddelerinin, þartlarý-
na uygun olarak ihtiyaç
sahiplerine ulaþtýrýlmasýný
saðlamaktýr.

Türkiye Diyanet Vakfý,
kuruluþ amacýnýn gereði
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý hizmetlerine önemli ölçüde
destek saðlamaktadýr. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn
genel bütçeden karþýlanamayan ihtiyaçlarý Türkiye
Diyanet Vakfýnca imkanlar ölçüsünde karþýlanmak-
tadýr. Vakfýmýz, Genel Merkez ve 914 þubesi ile
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Merkezi ile bütün müftülük-
lerin, hizmet binasý, büro mefruþatý, demirbaþ, araç,
kýrtasiye vb. hizmete yönelik tüm ihtiyaçlarýný karþýla-
ma yönünde hizmet üretmektedir.
Bu hizmetlerin baþlýcalarý þunlardýr: Merkez hizmet-

lerini destekleme, eðitim merkezlerine yapýlan

destekler, din konusunda toplumu aydýnlatma hizmet-
lerinin desteklenmesi, müftülük hizmetlerinin destek-
lenmesi, hac ve umre hizmetleri, camilere yapýlan
yardýmlar, cami ve mescitlerin tefriþi, Kur'an kurslarý-
na yapýlan yardýmlardýr.

Bunun yaný sýra, yurt içinde ve yurt dýþýnda eðitim,
kültür, sosyal, saðlýk, ilmi ve dini alanlarda da önemli
faaliyetler icra edilmektedir.

Vakfýmýz öðretim hizmetlerine katkýda bulunmayý,
eðitim kurumlarýmýzýn altyapý ihtiyaçlarýnýn 

giderilmesini, gençlerimizin daha iyi þartlarda ve
daha verimli bir ortamda eðitim almalarýna
imkân saðlamayý amaç edinmiþ gönüllü bir
kuruluþtur.

Bu baðlamda; bugüne kadar yaklaþýk
100.000 öðrenciye burs imkaný saðlanmýþtýr.
Diðer taraftan, sahasýnda uzman elemanlar

yetiþtirmek amacýyla Vakfýmýza baðlý
ÝSAM aracýlýðý ile yurt dýþýnda dok-

tora ve araþtýrma yapan araþtýr-
macýlara önemli ölçüde burs

verilmektedir.
Ayrýca öðrencilerimizin yurt 

ihtiyacýný karþýlamak
amacýyla Vakfýmýz
tarafýndan bugüne
kadar hizmete açýlan
toplam 2156 yatak
kapasiteli 9 adet yük-
seköðrenim öðrenci

yurdu faaliyetlerini
baþarýyla sürdürmekte-

dir.
Vakfýmýz kültürel

faaliyetler
çerçevesinde, yayýn-
lar neþrederek,

panel, konferans, sempozyum, Kutlu
Doðum Haftasý, Kitap ve Kültür Fuarý, kütüphane,
ansiklopedi hazýrlanmasý ve deðiþik alanlarda düzen-
lediði yarýþmalarla kültür hayatýmýza katkýda bulun-
mayý saðlamaktadýr.

Sosyal alanda da önemli faaliyetlere imza atan vak-
fýmýz, fakir ve yardýma muhtaç vatandaþlarýmýza yap-
týðý ayni ve nakdi yardýmlarla, Ramazan iftar sofrasýy-
la, Vekalet yoluyla kurban kesimi kampanyasýyla
önemli bir konumda bulunmaktadýr.

T
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VVaakkffýý  MMüütteevveellllii

HHeeyyeettii  
22..  BBaaþþkkaannýý
LLüüttffii  ÞÞeennttüürrkk



ürünün en güzel örneklerinden biri:

yanet Vakfý
KKiittaapp  FFuuaarrllaarrýýyyllaa  ookkuuyyuuccuu  yyaazzaarr  vvee
yyaayyýýnnccýýyyýý  bbiirr  aarraayyaa  ggeettiirriiyyoorruuzz

Vakfýmýz, okuyucu, yazar ve
yayýncýyý bir araya getirmek ve halkýn
ucuz kaynaklardan kitap temin etmesi-
ni saðlamak amacýyla, 1983 yýlýndan
bu yana her yýl Ramazan Ayý
içerisinde Ýstanbul ve Ankara'da Kitap
ve Kültür Fuarý düzenlemektedir.
Ayrýca, yurtdýþýnda ve yurtiçinde açýlan
fuarlara da iþtirak etmektedir.
Türkiye'nin ilim ve kültür iklimi ile
inancýmýzýn ve kültürümüzün temeli ve
nesilden nesile aktarýlmasýnýn aracý
olan kitaplarýmýzý vatandaþlarýmýzýn
istifadesine sunmak, Türk-Ýslâm
kültürünün ürünlerini medeni
dünyanýn gün-
demine
taþýmak ve
bir kültür
atmosferi
meydana
getirmek
amacýyla
düzenlenen
kitap ve
kültür fuarlarý
halkýmýz
tarafýndan da
büyük ilgi
görmektedir.  Bu yýl yine Kocatepe
Camii ve Sultanahmet Camii avlusun-
da kitap ve kültür fuarýnýn 27. si
düzenlenmektedir.
YYuurrtt  DDýýþþýý  HHiizzmmeettlleerriimmiizzllee  ddiinnddaaþþ
vvee  ssooyyddaaþþllaarrýýmmýýzzaa  hhiizzmmeett  
vveerriiyyoorruuzz

Türkiye Diyanet Vakfý yurt içinde
olduðu gibi, yurt dýþýnda da dindaþ ve
soydaþlarýmýzýn yanýnda olmuþ, dini,
sosyal, kültürel ve eðitim alanýnda
ciddi hizmetlere imza atmýþtýr. Bu
hizmetleri; Ayni ve Nakdi Yardýmlar,
Eðitim-Öðretim Faaliyetleri,Yurt Dýþýna
Yönelik Din Hizmetleri, Yurt Dýþý Cami,
Okul ve Tarihi Mekanlarýn Yapým ve
Onarým Hizmetleri olarak sýralamak

mümkündür.
Eðitim hizmetleri çerçevesinde;

Azerbaycan, Kýrgýzistan ve
Kazakistan'da birer Ýlahiyat
Fakültesi, Sofya Yüksek Ýslam
Enstitüsü, Romanya'da Kemal
Atatürk Ulusal Koleji,
Bulgaristan'ýn Rusçuk, Þumnu ve
Mestanlý þehirlerinde, ayrýca
Azerbaycan'ýn Bakü þehrinde
birer Ýlahiyat lisesi açýlmýþtýr. 
Bu okullarýn ve öðrencilerin

öðrenime yönelik masraflarý da
vakfýmýzca karþýlanmaktadýr.
Vakfýmýz tarafýndan yurt dýþýnda
açýlan yüksek okullardan bugüne

kadar toplam 1097
öðrenci, liselerden
ise 1518 öðrenci
mezun olmuþtur.

Yine vakfýmýzca
ülkemizdeki imam-
hatip liseleri ile
ilahiyat fakül-
telerinde okutul-
mak üzere
1994-1995 öðre-
tim döneminden
itibaren bugüne

kadar 34 ülkeden toplam
1244 öðrenci getirilmiþtir. 2007-
2008 öðretim yýlý sonu itibariyle
bugüne kadar liselerden 206,
fakültelerden 64 öðrenci mezun
olmuþ olup, 86 öðrenci yüksek
lisans, 26 öðrenci ise doktora
olmak üzere toplam 382 öðrenci
eðitimini tamamlayarak mezun
olmuþtur. Bu öðrenciler de deðiþik
görevlerde istihdam edilmiþtir.

Türkiye Diyanet Vakfýnýn gerek
yurt içinde gerekse yurt dýþýnda
yürüttüðü tüm hizmetlerde
T.C nin milli menfaatlerini ön

planda tutan bir hizmet politikasý
izlenmekte ve bu konuda devle-
timizin ilgili tüm kurumlarý ile iþbir-
liði yapýlmaktadýr.

Dergisi-Ekim 2008
DÝYANET-SEN17

iyanet-Sen  Genel Baþkaný Ahmet
Yýldýz, Türkiye Diyanet Vakfý
Mütevelli Heyeti 2. Baþkaný Lütfi
Þentürk'ü Kocatepe'deki  makamýn-

da ziyaret ederek sendikal çalýþmalar
konusunda bilgi verdi. 

Genel Teþkilatlanma Sekreteri Hacýbey
Özkan, Genel Eðitim Sekreteri Mehmet Ali
Güldemir ve Genel Araþtýrma ve Dýþiliþkiler
Sekreteri Mehmet Yaman'ýnda hazýr bulun-
duðu ziyarette çalýþmalar konusunda
karþýlýklý bilgi
alýþveriþinde
bulunuldu.  

Diyanet-Sen'in
42 bin üyesiyle
kolunda yetkili
sendika olduðunu
hatýrlatan Yýldýz, Diyanet-Sen'in hazýrladýðý
"Din veToplum" akademik dergileri  ile
sendika dergilerinin bulunduðu dosyayý
Þentürk'e takdim etti.

Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getiren Þentürk, vakýf çalýþmalarý konusun-
da bilgi verdi.  Þentürk, vakfýn özellikle
eðitime önem verdiðini hatýrlatarak bir çok
öðrencinin   yurt dýþýnda eðitim masraflarýný
karþýlayarak eðitim imkanlarýndan yararlan-
masýný saðladýklarýný kaydetti. 

Diyanet-Sen'den 
Diyanet Vakfý'na ziyaret

DD

Vakfýmýz tarafýndan yurt

dýþýnda açýlan yüksek

okullardan bugüne kadar

toplam 1097 öðrenci, 

liselerden ise 

1518 öðrenci mezun

olmuþtur.
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HABERLER
Karaman Þubesi Olaðanüstü
Kongresini Gerçekleþtirdi

Karaman Þubesi Ýlk olaðanüstü kongresini
21 Eylül 2008'de Ribat Eðitim Vakfý
Aþevi'nde  gerçekleþtirdi. Daha önce
Konya-Karaman illerinden oluþturularak üye
ve yönetim kurulunun çoðunluðuna
Karaman Ýlinin sahip olduðu ve Konya-
Karaman 2 Nolu Þube diye adlandýrýlan
Diyanet-Sen Karaman Þubesi olaðanüstü
kongresi ile yeni yönetim kurulu üyelerini
belirledi.

Divan Baþkanlýðýný Genel
Merkez Yönetiminden Genel
Teþkilatlanma Sekreteri Hacýbey
Özkan'ýn yaptýðý kongreye Genel
Sekreter Mehmet Bayraktutar,
Genel Araþtýrma ve Dýþ Ýliþkiler
Sekreteri Mehmet Yaman, Genel
Eðitim Sekreteri Mehmet Ali
Güldemir ile Konya Þube
Baþkaný Ali Koç, Teþkilatlanma
Sekreteri Erhan Çelik, Eðitim
Sekreteri Yusuf Bülbül, Mevzuat
Sekreteri Osman Özcan ile bazý

delegeler katýldý. Yapýlan konuþmalarýn
ardýndan gündem gereði þubenin ikamet
adresinin Karaman iline taþýnmasý için
Divan Baþkaný Hacýbey Özkan tarafýndan
delegelere oylatýldý ve gündem mad-
delerinin  kabul edilmesinin ardýndan
Organlarýn seçimine geçildi. Yapýlan seçim
sonunda ise Karaman-Konya 2 Nolu Þube
Baþkanlýðý'na  Duran Kabaaðaç seçildi.

Konya sivil toplum kuruluþlarýnýn organizasyonunda
düzenlenen yürüyüþe katýlan binlerce insan, halk
iradesine saygý duyulmasý çaðrýsýnda bulundu.

Konya Sivil Toplum Kuruluþlarý ve Ortak Akýl
Hareketi öncülüðünde düzenlenen "Halk Ýradesine
Saygý" yürüyüþünde binlerce insan "darbelere ve
yasakçýlara hayýr" dedi.  Konya Sivil Toplum
Kuruluþlarý ve Ortak Akýl Platformu öncülüðünde
düzenlenen "Halk Ýradesine Saygý" yürüyüþüne
katýlan on binlerce vatandaþ demokrasi çaðrýsýnda

bulundu. 

‘Halk Ýradesine Saygý' yürüyüþü 

KONYA

Teþkilatýmýzdan
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Afyonkarahisar ili  Sinanpaþa Ýlçesi
Küçükhüyük Kasabasý Merkez Camisi'ne
açýlan yaz Kur'an Kursu'nun sona ermesiyle,
öðrencilere belgeleri, yapýlan törenle verildi.

Törene Sinanpaþa Ýlçe Müftüsü Mustafa
Karakoç, Belde Belediye Baþkaný Beytullah
Ekiz ve çok sayýda vatandaþ katýldý.
Ýlçe Müftüsü'nün açýlýþ konuþmasý ile baþlayan
tören öðrencilerin sure ve dualarý pankartlar
eþliðinde okumasý ile devam etti. 

Tören sonunda kursa devam eden 55 öðren-
ci ve 13 misafir öðrenciye Küçükhüyük
Kasabasý Merkez Camii Ýmam Hatibi ve
Diyanet-Sen Afyon Þube Teþkilat Sekreteri
Selami Balcý tarafýndan kol saati hediye edildi. 

Yaz Kur'an Kursu öðrencilerine hediyeli belge

Diyanet-Sen Erbaa Ýlçe Temsilciliði
Yaz tatilinde Kur'an öðrenmek için
kursa gelen öðrencilere Ýslam Akaidi
ve Namaz Bilinci kitaplarýný hediye
etti. 

Ýlçe Temsilcisi Murat Bolat "çocuk-
larýmýza önce saðlam inanç ve akide
verilmeli ki inançlarý ve yaþamlarý
güzelleþsin. Geleceðimizi emanet
edeceðimiz çocuklarýmýza Ýslam dinini
en güzel þekilde öðretmeliyiz" dedi.

Diyanet-Sen Bitlis Adilcevaz Ýlçe Temsilciliði
tarafýndan, Adilcevaz Ýlçe Merkezi ve Köylerinde
görev yapan Din Görevlilerine yönelik yemekli bir
toplantý düzenlendi. 
Yemeðe Din Görevlileri ile beraber Adilcevaz
Kaymakamý Mustafa Çiftçi, Belediye Baþkaný
Mehmet Selim Arýkbaþ ve Ýlçe Müftüsü  Dr.
Zeki Tan da katýldý.

Diyanet-Sen  Adilcevaz Ýlçe Temsilcisi
Abdulgani Yaþaroðlu ve yönetim kurulu
üyelerinin organize ettiði  yemekli toplantýda
Ýlçe  Sekreteri Ahmet Ekem  toplantýya katýlan-
lara bir teþekkür konuþmasý yaptý. Ardýndan bir
konuþma yapan Diyanet-Sen  Bitlis Ýl Temsilcisi
Cebrail Yakýþýr, sendikal faaliyetler doðrultusun-

da yürütülen Diyanet çalýþanlarýnýn sosyal ve özlük
haklarý ile Diyanet-Sen'in  sorunlarýna yönelik  þu
ana kadar yapýlan ve bundan sonra yapýlacak olan
çalýþmalarla ilgili katýlýmcýlara bilgi verdi.

TOKAT

AFYON

Baþarýlý kursiyerlere hediye kitap

Din görevlilerine yemekli toplantý

BÝTLÝS
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Diyanet-Sen Bolu Þubesi'nce düzenlenen
piknik büyük bir katýlýmla gerçekleþti. Din
görevleri ile ailelerini buluþturan ve geleneksel
hale gelen  pikniðe bin kiþiden fazla katýlým
oldu. 3 Aðustos 2008'de Gölcük piknik alanýn-
da gerçekleþtirilen pikniðe Memur-Sen
Konfederasyonu Genel Baþkaný Ahmet
Gündoðdu,  Diyanet-Sen Genel Baþkaný ve
Memur-Sen Genel Teþkilatlanma Sekreteri
Ahmet Yýldýz, Genel Eðitim ve Dýþ iliþkiler
Sekreteri Ahmet Kaytan,  Eðitim-Bir-Sen Genel
Merkez yöneticilerinden Halil Etyemez ve Esat
Tektaþ, Bolu Ýl Müftü Yardýmcýsý Mustafa Erkan
ve birçok siyasi parti temsilcisi, bürokrat,
sendika yöneticileri ve üyeler katýldý.

Bolu pikniðine yoðun katýlým

Diyanet-Sen Afyonkarahisar
Þubesi'nce organize edilen
pinik17 Aðustos 2008'de  26
Aðustos Milli Parký'nda gerçek-
leþtirildi. Afyon Karahisar Þubesi
yönetim kurulu üyelerinin yaný
sýra Sinanpaþa Müftülük person-
eli ve din görevlilerinin de
katýldýðý piknikte 2008 toplu
görüþme talepleri ve yaz Kur'an
Kurslarý deðerlendirildi.

Diyanet-Sen Pazar Ýlçe temsilcil-
iðince düzenlenen Ayder Yayla
Gezisi'ne çok sayýda din görevlisi
katýldý. Rize'ye baðlý Pazar ilçesinde
gerçekleþtirilen etkinliðe din
görevlilerinin yaný sýra Rize Ýl Müftü
Yardýmcýsý Yahya Çankaya ve Pazar
Ýlçe Müftüsü Kemalettin Aksoy'da
katýldý. 

Pazar Ýlçe Temsilcisi Cemal Taþçý
birlik beraberlik ve dayanýþmaya çok
ihtiyacýmýzýn olduðu bu günlerde din
görevlileri olarak bu tür sosyal etkin-
liklerle bunun en güzel örneklerini
sergilediklerini belirtti. 

BOLU

AFYON

Afyonkarahisar Þubesi'nden piknik

20

Pazarlý din görevlileri Ayder Yaylasý'nda buluþtu

RÝZE
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Diyanet-Sen Kocaeli Þubesi'nin organize
ettiði  piknik büyük bir katýlýmla gerçekleþti. Din
görevlileri ve ailelerinin katýldýðý pikniðe genel
merkez yönetiminden Genel Baþkan Ahmet
Yýldýz, Genel Sekreter Mehmet
Bayraktutar, Genel
Teþkilatlanma Sekreteri Hacýbey
Özkan, Genel Mevzuat ve Toplu
Görüþme Sekreteri Hadi
Erdoðmuþ ve  Genel Araþtýrma
ve Dýþiliþkiler Sekreteri Mehmet
Yaman da katýldý. 

Katýlýmcýlara kýsa bir konuþma
yapan Genel Baþkan Ahmet
Yýldýz toplu görüþmeler konusun-

da yapýlan çalýþmalar konusunda bilgi verdi.
Katýlan ailelerinin çocuklarý ile de yakýndan
ilgilenen Yýldýz çocuklarla birlikte hatýra fotoðrafý
çektirdi.

Kocaeli pikniðine yoðun katýlým

Diyanet-Sen Çankýrý Kurþunlu Ýlçe temsilciliðinin organize
ettiði birlik ve beraberlik yemeði Kurþunlu Opet tesislerinde
gerçekleþtirildi.  19 Aðustos 2008'de tertip edilen yemeðe, Ýlçe
Müftüsü Gencal Þenyayla, Diyanet-Sen Çankýrý Þube Baþkaný
Sadýk Kaymak ve þube yöneticileri  ve ilçe müftülük personeli
katýldý. 

Ýlçe Müftüsü Gencal Þenyayla  yemek sonrasý yaptýðý konuþ-
mada farklýlýklarýmýzýn zenginliðimiz olduðunu dile getirerek,
hangi sendika üyesi olursa olsun ayný çatý altýnda birlik ve
beraberlik içinde buluþup kaynaþtýðý böyle organizasyonlarýn
örnek olmasýný ve daim olmasýný temenni ettiðini belirtti.
Diyanet-Sen ve baðlý olduðu Memur-Sen'in  performansýný
yakýndan izlediklerini dile getiren Þenyayla baþarýlý çalýþ-
malarýn devam etmesi dileðinde bulundu.

Diyanet-Sen Tunceli ilçe teþkilatlarý Ramazan'da
iftar programlarý ile bir araya geldi. Çemiþkezek ve
Pertek ilçelerinde düzenlenen iftar programlarýna
çok sayýda din görevlisi katýldý. 
Pertek Ýlçe temsilciðimizce ilçede bulunan üyelerim-
ize yönelik bir iftar programý düzenlendi. Pertek  Ýftar
programýna Diyanet-Sen Ýl Temsilcisi Bülent Süner
ile Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Diyanet-Sen Ýl
Sekreteri Mehmet Söylemez ve ilçe
Müftüsü Ýhsan Mesut Akbaþ katýldý.
Çemiþkezek Ýlçe Temsilciliði tarafýn-
dan öðretmen evinde düzenlenen
iftara Memur-Sen ve baðlý
sendikalarýn temsilcileri ile çok sayý-
da din görevlisi katýldý. 

ÇANKIRI

KOCAELÝ

Kurþunlu din görevlilerine kardeþlik yemeði

21 DÝYANET-SEN

Ýlçe Teþkilatlarý iftarda biraraya geldi

TUNCELÝ
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Diyanet-Sen Çeþme Ýlçe
temsilciliði tarafýndan
düzenlenen iftar
yemeðinde din görevlileri
bir araya geldi. Yeni
görevine baþlayan Ýlçe
Müftüsü Yahya Akman'ýn
da katýldýðý iftarda din
görevlileri tanýþma ve kay-
naþma fýrsatý buldu.
Ayrýca iftarda yeni
görevine baþlayan Ýlçe
Müftüsü Yahya Akman'a
yeni görevinde baþarýlar
dilendi.

Çeþmeli din görevlerine iftar

Diyanet-Sen Çanakkale Þubesi'nin düzen-
lediði iftar yemeði Çanak Otel'de yapýldý. Ýftar
yemeðine Diyanet-Sen Yönetim Kurulu
üyeleri, Eðitim Bir-Sen Þube Baþkaný,Toç Bir
Sen Ýl Baþkaný, Kültür Memur-Sen Ýl Baþkaný,
Ýl Emniyet Müdür Yardýmcýsý, Ýl  Kültür Müdür
Yardýmcýsý, ÇOMÜ Ýlahiyat Fakültesi Dekaný
ve Çagiad Yönetim Kurulu Ýl Sekreteri ve Ýl
Müftülüðü Personel Þefi  katýldý. 

Çok sayýda Diyanet-Sen üyesinin ve
eþlerinin katýldýðý yemekte  Ýlahiyat Fakültesi
Dekaný  ve öðretim görevlilerin katýlýmý mem-
nuniyetle karþýlandý.

Memur-Sen ve Diyanet-Sen Erzurum
Þube Baþkaný Mehmet Dindi, Saðlýk-Sen,
Eðitim-Bir-Sen, ve Enerji-Bir-Sen yönetim
kurulu üyeleri ile birlikte bir dizi ziyaret
gerçekleþtirdi. 

Heyet önce  Erzurum Atatürk Üniversite-
si Rektörü Hikmet Koçak'ý  ziyaret ederek
yeni görevinde baþarýlar diledi. 

Daha sonra  Erzurum Ýl Müftüsü Yakup
Arslan ve Müftü Yardýmcýlýðýna atanan
Osman Yazýcý ve Yeni Ýlçe olan
Palandöken Ýlçe Müftüsü Mustafa Baydar'ý
ziyaret eden heyet yeni atanan  Yazýcý ve
Baydar'a hayýrlý olsun dileklerinde bulu-
narak baþarý dileklerini ilettiler.

ÇANAKKALE

ÝZMÝR

Ýlahiyat hocalarý ile din görevlilerine iftar yemeði

Atatürk Üniversitesi Rektörü'ne ziyaret  

ERZURUM
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Diyanet -Sen Gaziantep
Þube Baþkaný Ahmet
Tahiroðlu ve beraberindeki
heyet Gaziantep  Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr.
Yavuz Coþkun, Rektör
Yardýmcýsý Prof. Dr.
Abdurrahman Kadayýfçý ve
Týp Fakültesi Þahinbey
Araþtýrma ve Uygulama
Hastanesi Baþhekimi Prof.
Dr. Levent Elbeyli'yi
makamýnda ziyaret ederek,
yeni görevlerinde baþarýlar
diledi. 

GAZÜ Rektörü’ne hayýrlý olsun ziyareti

Diyanet-Sen Hatay Altýnözü Ýlçe
temsilciliðince düzenlenen Kur'an
ziyafeti programý yoðun katýlýmla
gerçekleþti. 
Türk ve Suriyeli 4 hafýzýn verdiði
Kur'an ziyafetine halk büyük bir ilgi
gösterdi. 

29 Aðustos 2008'de Altýnözü
Belediye Parký'nda düzenlenen pro-
gram ilçe temsilcisi Bedri Özdemir
ve yönetim kurulu üyelerince
organize edildi. 

Diyanet-Sen Kahramanmaraþ Þube Baþkaný
Ekrem Arslan Kahramanmaraþ Belediye Baþkaný
Mustafa Poyraz'ý ziyaret ederek teþekkür plaketi
sundu. 

Kahramanmaraþ Belediyesini ziyaret eden
Diyanet-Sen Kahramanmaraþ Þube Baþkaný
Ekrem Arslan camilere yaptýðý hizmetler ve
baþta merkez camilerin tuvaletlerinin bakým
ve temizliði olmak üzere camilerin temi-
zliðinde gösterdiði duyarlýlýkla cami görevlileri-
ni büyük bir yükten kurtardýðý ve onlarýn görev
onurlarýný da korumuþ olduðu için Belediye
Baþkaný Mustafa Poyraz'a teþekkür plaketi
sundu.

Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile

getiren Baþkan Mustafa Poyraz halkýmýzýn dini
vecibelerini yerine getirdiði camilerin temizliðini
yapmanýn Belediye için hizmetin bir parçasý
olduðunu söyledi. 

HATAY

GAZÝANTEP

Altýnözü'nde Kur'an ziyafeti

Camileri temizleten Belediye Baþkaný’na plaket

KAHRAMANMARAÞ



Konya Ilgýn Argýthaný kasabasý Diyanet-Sen
üyeleri toplu olarak kan baðýþýnda bulundu.

"Bir milyon iyi insan aranýyor" kampanyasýna
destek veren Diyanet-Sen üyeleri kan baðýþýnda
bulunarak din görevlisi olarak toplumda  kan
baðýþýný teþvik etmek ve vatandaþlara örnek
olmak için kan baðýþýnda bulunduklarýný
belirttiler. 

Ramazan iftarlarla bereketlendi

Kan baðýþlama kampanyasýna destek

Diyanet-Sen Gümüþhane  Ýl Baþkanlýðý
tarafýndan 24 Eylül 2008'de düzenlenen iftar
yemeði Atalay Lokantasý'nda gerçekleþtirildi.
Gümüþhane Ýl Baþkaný Mürsel Gergin ve yöne-
tim kurulu üyelerinin organize ettiði yemekte din
görevlileri bir araya gelerek birlik ve kardeþlik
duygularý da yaþatýlmýþ oldu.GÜMÜÞHANE

KONYA

Razaman sofrasýnda birlik ve kardeþlik 

SÝNOP

Diyanet-Sen Sinop merkez ve Boyabat ilçe temsil-
ciliðince düzenlenen iftar programlarý yoðun bir
katýlýmla gerçekteþti. 15 Eylül 2008'de  Memur-Sen
ve baðlý sendikalarýn katýlýmý ile gerçekleþ-
tirilen iftar yemeðine 300 civarýnda katýlým olurken
Diyanet-Sen Þube Baþkaný Ýbrahim Tekdemir genel
merkezdeki iftara katýlýrken diðer yönetim kurulu
üyeleri de Boyabat Ýlçe temsilciliðince düzenlen iftar-
da hazýr bulundu.

Dergisi-Ekim 2008
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BAÞSAÐLIÐI
Zonguldak Þube Baþkanýmýz Halil Ýbrahim KULAÇ'ýn Amcasýnýn oðlu vefat etmiþtir.

Muþ Ýl Temsilcisimiz  Feyat ASYA'nýn kýymetli valideleri vefat etmiþtir
Osmaniye Ýl Basýn ve Halkla iliþkiler Sekreterimiz Sadullah ZAYTÝN'nin 

anne - babasý ve kendisi geçirdikleri trafik kazasý nedeniyle  vefat etmiþlerdir.
Muþ Ýl Teþkilat Sekreteri Nurulemin YAMAÇ'ýn Aðabeyi vefat etmiþtir.
Çankýrý Þube Yönetim Kurulu Mehmet ÇELÝK'in babasý vefat etmiþtir.

Konya Kur'an Kursu Öðreticilerinden Hülya KALKANCI'nýn oðlunun vefat etmiþtir.
Adana Þube Baþkaný Ali Damaksýz'ýn kýymetli annesi vefat etmiþtir.

Diyanet-Sen olarak merhum ve merhumelere Cenab-ý Allah'tan Rahmet 
kederli ailelerine baþsaðlýðý dileriz.
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