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Cebrail YAKIŞIR
Basın ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

iyanet-Sen olarak sendikacılığa yeni bir vizyon, yeni bir soluk  
getirdiğimiz herkesin malumudur. 1998 yılından bu güne sayısız 
kazanıma imza atan Diyanet-Sen,  iradesini geleceğe odakla-
yan, gücünü ise üyesinden alan erdemliler hareketi oluşumunu  
hala ilk günkü heyecanla sürdürmeye devam etmektedir.

Son zamanlarda  kurum içerisinde alınan kararlardan bir tanesi 
olan rotasyon konusunda tavrımızı ilk günden net bir şekilde or-
taya  koyduk. “Göçebe din görevlisi olmak istemiyoruz” tepkimizi 

her defasında yinelemeye devam edeceğiz.  20-21 Eylül tarihlerinde Afyonkara-
hisar/Sandıklı’da gerçekleştirdiğimiz genişletilmiş başkanlar kurulu toplantımız-
da da sizlerin de görüş ve önerileri ile rotasyon konusunda eylem kararı aldık. 
Her yönden oldukça verimli geçen toplantımızın sonuç bildirgesinde rotasyon-
dan yeni anayasaya, İlitam’a sınavsız geçişten kılık kıyafet serbestisine kadar 
ülkemizi ve din görevlilerimizi ilgilendiren bir çok konuda görüşlerinizi ortaya koy-
duk. Bugün rotasyon  kararı uygulanıyor  olsa da, bu kararla  din görevlilerine 
haksızlık yapıldığını her platformda dile getireceğiz.

Kazanımlarımızı sizlerle her alanda paylaşırken, kazanılanların  verdiği azimle, 
üye haklarımızı geliştirmek adına yolumuza devam edeceğiz. 

Darbeci zihniyetlerin, dış görüntüler üzerine kafa yorduğu dönemleri atlatan Tür-
kiye Memur-Sen sayesinde kılık kıyafet yönetmeliğinde büyük mesafeler kat et-
miştir. TSK, Yargı ve Emniyetteki yasakların kaldırılması kılık kıyafet konusunda 
tam bir özgürlük ortamı oluşacaktır.

Sizler için hazırladığımız  Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Görevlileri için hukuk rehberi kitabı ve  11 yıllık yetki döneminin Toplu Görüş-
me-Toplu Sözleşme ve Kurum İdari Kurulu arşiv niteliğinde iki çalışma. Kurum 
hafızası olması bakımından son derece önemsediğimiz her iki kitap da siz değer-
li sendika yöneticilerimizin başucu kitabı  olacaktır kanaatindeyim. 

Büyük Türkiye hayali ile yola çıkarken Büyük İslam Birliği adına artık karar ver-
memizin  vakti zamanı gelip geçmektedir. İslam ülkelerine yapılan saldırıların 
aynısını ülkemizde hayata geçirmeye çalışan karanlık ellere inat, bir olmaya, 
birlik olmaya devam etmeliyiz.

Saygı ve dua ile…
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Hoşgörü Dini Terör 
Dini İlan Ediliyor

Hoşgörü dini  olan İslam yapılan algı 
operasyonlarıyla dünyada itibarsızlaştırılmak 
isteniyor. İslami inanç yapısına  asla uymayan 
baş kesen, kan akıtan görüntüler “İslam Terörü” 
olarak Avrupa’da gündem yapılmaya çalışılıyor.

oşgörü dini  olan İslam ya-
pılan algı operasyonlarıyla 
dünyada itibarsızlaştırıl-
mak isteniyor. İslami inanç 
yapısına  asla uymayan 
baş kesen, kan akıtan gö-
rüntüler “İslam Terörü” ola-

rak Avrupa’da gündem yapılmaya çalışılıyor.

Kilometrelerce öteden Irak-Afganistan-Fi-
listin gibi ülkelere, ellerinde kimyasal silah 
var bahaneleriyle saldıranlar, sütten çıkmış 
ak kaşık değiller. Ekonomik çıkarları uğruna 
yapaylaştırmak istedikleri İslami anlayışın 
Kur’an’da bahse konu olan bir inanç sistemi 
olmadığı, tamamen Avrupalının ortaya çıkar-
dığı, çıkar odaklı ve diğer dinlere nazaran iti-
barsızlaştırmayı hedeflediği ortadadır.

Kendilerini Siyonizm karşısında savunan 
Filistinli Müslümanlara baktığımızda, Afga-
nistan ve Irak’ta  haçlı oyunları karşısında 
kendilerini savunan Müslümanların çaresiz-
liğini gizleme, üstünü kapatma çabasında 
olan Avrupa Işid ile Müslüman kimliklere sal-
dırı gerçekleştiriyor. Bilinmelidir ki Işid İslami 
kaidelere  uyan bir İslami yapılanma değil, 
tamamen Avrupa’nın meydana getirdiği bir 
devşirme yapıdır ve hiçbir surette Müslü-
manlıkla ilgisi yoktur. 

Müslümanlıkla ilgisi olmayan  ve tamamiyle 
yanlış bir yöntemle ortaya çıkan bu örgütün 
yapmış oldukları, Dünya’da İslam’a karşı 
olan hoşgörüyü ortadan kaldırıp yerine İslam 
bir terör inancıdır algısını oluşturma çabası-
dır.  Işid terör örgütü şu anda yaptıkları ile 
Avrupa’nın ekmeğine yağ çalıyor. Hoşgörü 
ve kucaklayıcı olan İslam dinine gelen sayı-

H

“

“
sız farklı din mensuplarına ‘İslam bir 
terör dinidir’ denerek dünyada İsla-
miyet’in önü kesilmeye çalışılıyor. 

Bütün bu  algı operasyonlarına  ba-
kıldığında İslam’a karşı başlatılmış 
olan bu saldırılar karşısında,  kişisel 
manada uyanık olmak zorundayız. 
Almanya-Amerika  ve dünyanın bir 
çok yerinde akın akın Müslümanlığa 
katılan kişiler var olduğu müddetçe, 
kendi dinlerinin elden gittiğine ina-
nan Batı, elbette  karalamalarla gü-
zel dinimizi gözden düşürme çaba-
sında olacaktır. Dünya’da savaşlar 
sadece Müslümanların sınırlarında 
yapılırken, öldürülenler Müslüman  
çocuklar, kadınlar olurken, bu ölüm-
leri kendi çıkarlarına göre yorumla-
yanlar neden hep saldırı halinde or-
taya çıkıyorlar merak ettiniz mi?

Suriye kan gölüne dönerken susan-
lar, iki milyon mülteciye kapılarını 
açan Türkiye’nin bir Müslüman dev-
let olduğunu göz ardı mı ediyorlar. 
Yoksa BM güçlerinin demokrasinin 
bir gereğiyiz diyerek algı oluşturma-
ya çalışıp, Suriye’den sadece 9 Bin 
mülteciyi misafir edebilir demeleri 
hangi hoşgörüyle anlatılabilir? 

Biz büyük bir ülkeyiz, kardeşlik  ve 
iman değerleri noktasında kucakla-
yıcı olmayı kendimize şiar edindiği-
miz kadar, mazlumun çaresizliğine 
çare olacağımız kadar, Müslümanın  
Müslümandan başka  dostu yoktur  
gerçeğini unutmayacak kadar büyük 

bir ülkeyiz. Kendimize yetecek kadar 
güçlü bir donanıma sahip olduğu-
muz kadar, yaşam  ve kuran metot-
larına uyacak  derecede şeffaf, insan 
onurunun her şeyden  üstün olduğu-
nu bilecek kadar da olgun bir ülkeyiz.

İslam devletlerine yapılan saldırıların 
aynısını ülkemizde yapma girişimleri 
olanlar karşısında birbiriyle kenetle-
nen ve dış güçlerin oyunlarına gel-
meyecek derecede uyanık olan bir 
Türkiye bulacaktır. Şer odaklarının 
fitnelerle Ortadoğu’yu bir birine kır-
dırma girişimini kandırılmışlık, ileriyi 
görememek olarak değerlendiren  
bir birey olarak, bundan sonra yapı-
lan saldırılar karşısında hedeflerini 
koyan, yüz yıl sonrası için değil bin 
yıl sonrası için proje geliştiren Müs-
lüman kardeşlere ihtiyaç duyuyoruz. 

Avrupa-Siyonizm-haçlı örgütleri iki 
asırlık proje yaparken, biz onların 
projelerini de dikkate alarak savun-
ma ve ilerleme mekanizmaları oluş-
turmalıyız. Unutulmamalıdır ki İslam 
hak din olduğu için her zaman şer ta-
rafından saldırı alanı olmuştur ancak 
İslam  Allah’ın sesi olduğu için  her 
zaman son sözü söyleyecektir. Son 
sözü söyleyen güzel söyler mantı-
ğıyla yola çıkarak düşlediğimiz iman 
ve İslam eksenli yeni bir dünya için 
bir olmaya, birlik olmaya ivedilikle ih-
tiyaç duymaktayız. 

Mehmet 
BAYRAKTUTAR
Genel Başkan
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Rotasyon Sorunu Başbakan’a İletildi

Başbakan Ahmet Davutoğlu’na Diyanet İşleri Başkanlığı 
personeline uygulanan rotasyonun din görevlilerini rahat-
sız ettiği ve mağduriyetlere sebep olduğu iletilerek yeni 
bir düzenleme ile bu mağduriyetlerin giderilmesi istendi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve bera-
berindeki heyet, Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na 
hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. 

Başbakanlık Yeni Bina’da gerçekleşen görüşmede Me-
mur-Sen Konfederasyonu’nun taleplerini içeren kapsamlı 
bir çalışma dosyası, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu tarafından, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na 
sunuldu.

Heyette yer alan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar  din 
görevlilerine uygulanan rotasyon sorununu ayrıntılı bir 
dosya olarak  sunarken bunun yanında  İlitam’a sınav-
sız geçiş hakkı,  murakıpların statüsü, ek ödeme artışı 
ve Diyanet Akademisi konuların yer aldığı bir dosyayı da  
Başbakan Davutoğlu’na sundu. Diyanet-Sen’in sunduğu 
dosya.

Rotasyon Uygulamasından Din Görevlileri Rahatsız

17.06.2014 tarihli ve 29033 sayılı Resmi Gazete’de “Di-
yanet İşleri Başkanlığı Atama Ve Yer Değiştirme Yönet-
meliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ya-
yımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İdareler tarafından çıkarılan yönetmelik düzenlemeleri 
genellikle her kurumun kendi iç işleyişine yöneliktir. Yö-
netmelikler en başta Anayasaya daha sonra kanunlara ve 
çerçeve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenemez. Ay-
rıca kurumların yönetmelik düzenlemelerinde takdir yetki-
si olsa da bu yetki keyfi olarak  kullanılamaz. Bu itibarla 
Diyanet İşleri Başkanlığınca yayımlanan yeni  Atama ve 
Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin bazı maddeleri  özellikle 
rotasyon düzenlenmesi hukuk düzeni, idarenin sürekliliği, 
çalışma barışı ve uygulanabilirlik kapsamında değerlen-
dirildiğinde pek çok sorunu kendi içinde barındırmaktadır.

Söz konusu yönetmelik Diyanet İşleri Başkanlığı bünye-
sinde çalışan din görevlisi üyelerimizi oldukça rahatsız 
etmiş olup bu rahatsızlıklar sendikamıza yazılı ve sözlü 
olarak iletilmiştir.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’na Diyanet İşleri Başkanlığı personeline uygulanan 
rotasyonun din görevlilerini rahatsız ettiği ve mağduriyetlere sebep olduğu 
iletilerek yeni bir düzenleme ile bu mağduriyetlerin giderilmesi istendi.

“

“
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Diyanet İşleri Başkanlığının uyguladığı Rotasyon’a 
göre;

2014 yılında aynı yerde 25 yılını dolduran görevlileri,

2015 yılında aynı yerde 20 yılını dolduran görevlileri,

2016 yılında aynı yerde 15 yılını dolduran görevlileri,

2017 yılında ise aynı yerde 8 yılını dolduran görevlileri 
kapsayacağı ifade edilmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı  yeni yönetmelikte  
yer değiştirmelerde aranan  verim tamamen tek taraflı  ve 
çalışanı mağdur etmeye dönüktür.

İlitam’a Sınavsız Geçiş Hakkı 

İlahiyat ön lisans programını bitiren Diyanet İşleri Başkan-
lığı çalışanlarına sınavsız lisans tamamlama hakkı tanın-
ması  ve İLİTAM program kontenjanlarının tüm talepleri 
karşılayacak ölçüde arttırılması din görevlilerinin eğitim 
seviyesinin yükseltilmesi açısından son derece önemlidir. 

Murakıpların Statüsü

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki murakıplık kadro-
su unvanının müftülük müfettişi veya müftülük denetmeni 

olarak değiştirilmesi. Genel İdare Sınıfında bulunan Şube 
Müdürlerine eşdeğer kadro olarak değerlendirilmesi.

Ek Ödeme Artışı

1. Vaiz ve murakıp kadrolarında bulunanlar için % 170 
ve Eğitim Görevlisi kadrosunda bulunanlar için %180 
oranında DİB Teşkilat Kanunu’ndaki duruma göre ek 
ödeme yapılması. 

2. Eğitim görevlisi ve vaizlerin din hizmetleri tazminatının 
%170 oranında düzenlenmesi.

3. Teknik Hizmetler, Genel İdari Hizmetler ve Yardımcı 
Hizmetler Sınıfında Yer Alan Personel için mevcut ek 
ödeme oranlarının 25 puan artırılması için gerekli dü-
zenleme yapılması

Diyanet Akademisi

Din görevlisi olmak zor ve sorumluluğu ağır bir görev 
olduğu için göreve yeni başlayan din görevlileri Diyanet 
Akademisinde verilecek eğitimle bu göreve hazırlanma-
lıdır. Bunun için Diyanet Akademisi veya benzer şekilde 
eğitim kurslarının düzenlenmesi
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Memur-Sen Heyeti’nin  Başbakan 
Davutoğlu’ndan Talepleri

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğ-
du ve beraberindeki heyet,  Başbakanlık Yeni 
Bina’da gerçekleşen görüşmede Memur-Sen 
Konfederasyonu’nun taleplerini içeren kap-
samlı bir çalışma dosyasını Başbakan Ahmet 
Davutoğlu’na sundu. 
Sunulan dosyada  toplu sözleşme hükümlerinin 
uygulanmasının yanında KPDK’da uzlaşılan ve 
kanun tasarısı hazırlığı tamamlanan maddelerin-
de bir an önce hayata geçirilmesi istendi. 

KPDK’da Uzlaşılan ve Kanun Tasarısı Hazırlığı 
Tamamlanan Talepler 
a- Disiplin Cezalarının Affedilmesi

b- Emekli ikramiyesinde 30 yıllık süre sınırının 
kaldırılması

c- Fazla mesai ücretine yönelik mağduriyetlerin 
giderilmesi

d- 4/C kapsamında istihdam edilen personelin 
kadroya geçirilmesi

e- 2005 yılından sonra göreve başlayan memurla-
ra 1 derece verilmesi

f- Yüksek öğretim mezunu işçilerin memur kadro-
suna geçirilmesi

KPDK’da üzerinde değerlendirme yapılan ve 
büyük oranda uzlaşmaya varılan konular
-  Yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge veril-

mesi

-  Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlen-
mesi

-  KİT sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin me-
murlarla paralel hale getirilmesi

-  Özel sektörde geçen (işçilikte) hizmet süreleri-
nin tamamının kazanılmış hak aylığında değer-
lendirilmesi

-  Kadın istihdamının artırılmasına yönelik konu 
başlıkları

*  Analık izninin 18 haftaya çıkarılması

*  Üçüncü çocuğa asgari geçim indiriminin 
%100 uygulanması (mevcut durumda 4 ço-
cuğa uygulanıyor)

*  Süt izni süresinin uzatılması ve süt izni süre-
since nöbet ve gece vardiyası verilmemesi

*  Evlilik yardımı verilmesi 

*  Misafir sanatçıların iş güvencesinin sağlan-
ması

*  Kamu iktisadi teşebbüslerinde ücret sistemi-
nin değerlendirilmesi, temel ücret grupları-
nın sayılarının azaltılması ve kurumlar arası 
ücret dengesizliğinin giderilmesi

*  Kadroya geçirilen sözleşmeli personele ge-
tirilen 5 yıllık kurumlar arası nakil yasağının 
eş durumu ve sağlık mazereti yönünden de-
ğerlendirilmesi

*  Yurtdışı 4/B statüsündeki sözleşmeli perso-
nelin kadroya alınması ve aile yardımından 
faydalandırılması

*  Emekli kamu görevlilerine aile yardımı veril-
mesi

*  Fazla çalışmaların geçici olması halinde üc-
ret veya izinle karşılanması, süreklilik arz et-
mesi durumunda ise istihdam artışı yoluna 
gidilmesi

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu 
ve beraberindeki heyet,  Başbakanlık Yeni 
Bina’da gerçekleşen görüşmede Memur-
Sen Konfederasyonu’nun taleplerini içeren 
kapsamlı bir çalışma dosyasını Başbakan Ahmet 
Davutoğlu’na sundu. 

“

“
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Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler 
Ziyaret Edildi

Diyanet-Sen’den Ak Parti Grup Başkanvekili 
Naci Bostancı’ya Ziyaret

Memur-Sen Konfederasyonu Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Me-
mur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
ve  Diyanet-Sen Genel Başkanı Meh-
met Bayraktutar, Başbakan Yardım-
cısı Emrullah İşleri ziyaret ederek  
yeni çıkarılan Diyanet İşleri Başkan-
lığı  Atama ve Yer Değiştirme Yönet-
meliğinde Değişiklik yapılmasına dair 
yönetmeliğin kurum personelini mağ-
dur edebilecek uygulamalara neden 
olacağını ifade ederek özellikle rotas-
yon  ile ilgili maddelerin değiştirilme-
sini istediler. 

Bayraktutar ayrıca Diyanet-Sen’in ta-
leplerini içeren bir dosyayı da Başbakan Yardımcısı İşler’e sundu. Dosyada murakıpların statüsü, Ek ödeme artışı, 
Lisans ve Yüksek Lisans Kontenjanları ve Diyanet Akademisi konuları yer aldı.

Ziyarette Gündoğdu ve Bayratutar’ın yanı sıra Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Güldemir, Mehmet 
Ali Omurca ve Cebrail Yakışır da hazır bulundu. 

Diyanet-Sen Genel Merkez yöneti-
mi, AK Parti Grup Başkanvekili Naci 
Bostancı’yı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ndeki makamında ziyaret etti. 

Diyanet-Sen Genel Başkan Vekili Ha-
cibey Özkan, Genel Başkan Yardım-
cıları Mehmet Ali Omurca, Ali Bayır, 
Cebrail Yakışır ve Mehmet Yaman,  
AK Parti Grup Başkanvekilliği görevi-
ne gelen Naci Bostancı’yı TBMM’de 
ziyaret ederek, hayırlı olsun dilekle-
rinde bulundu.

Ziyarette konuşan Genel Başkan Ve-
kili Hacibey Özkan,  yeni çıkarılan Diyanet İşleri Başkanlığı  Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik 
yapılmasına dair yönetmeliğin kurum personelini mağdur eden  uygulamalara neden olduğunu  ifade ederek özellikle 
rotasyon  ile ilgili maddelerin değiştirilmesini istedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ülkemizin en köklü kurumlarından birisi olduğunu ifade eden  Bostancı, kurumun sıkıntı-
larının farkında olduklarını belirterek  Diyanet İşleri Başkanlığı’nı hükümet olarak önemsediklerinden dolayı Başbakan 
Davutoğlu’nun Diyanet İşleri Başkanlığı’nı direk başbakanlığa bağladığını, kurumun daha özerk bir yapıya sahip ol-
masına adına bunun güzel bir gelişme olduğunu ifade etti.  
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Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ziyaret Edildi

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Görmez’i makamında ziyaret ederek  Nisan ayı 
Kurum İdari Kurulu Toplantısı’nda görüşülen konular ve 
din görevlilerinin sıkıntıları konusunda görüş alışverişinde 
bulundular. 

Prof. Dr. Görmez’in Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki maka-
mında  gerçekleştirilen ziyarette Genel Başkan Mehmet 
Bayraktutar ve Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali 
Güldemir, Cebrail Yakışır  ve Mehmet Yaman hazır bu-
lundu. 

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, teşkilat 
yasasının çıkması ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
yeni vizyon ve misyonu ile çok güzel ve başarılı çalışma-
lara imza attığını belirterek “Bu güzel çalışmalar bizleri de 
memnun etmektedir.” dedi. 

Çeşitli konuların görüşüldüğü ziyarette özellikle Kurum 
İdari Kurulu Toplantısı’nda görüşülen Eğitim görevlileri, 
vaiz ve murakıpların özlük haklarının iyileştirilmesi, Eş 
durumu sebebiyle naklen atamalarda diğer eşin kamu gö-

revlisi olma şartına ilave olarak SSK ve Bağ-Kurlu olan-
ların da eklenmesi, Kurum çalışanlarının ve ailelerinin 
moral ve motivasyonunu artırıcı seminerler sosyal etkin-
likler düzenlenmesi konusunda çalışma yapılması, Diya-
net İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan personelin 
kendi imkanları ile Hac ve umreye gitmek istemeleri halin-
de umre ücretinden indirim yapılması, Kentsel dönüşüm 
projeleri kapsamında yapılan TOKİ camilerinde görev ya-
pacak din görevlileri için lojman ihtiyacının karşılanması 
gibi konular üzerinde duruldu. 

Diyanet İşleri Başkanı  Görmez  de ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek; Diyanet-Sen’in öteden beri 
ilkeli ve seviyeli sendikacılık anlayışı ile hareket ettiğini 
belirtti. 

Görmez, sendikaların görüş ve önerilerini de  dikkate ala-
rak konuları bu şekilde  değerlendireceklerini ifade ede-
rek  “Din görevlilerinin Diyanet İşleri Başkanlığı’nın asli 
unsuru olduğunu  ifade etti. 



7Ekim 2014 www.diyanet-sen.org.tr

Gündeme Gelebilmelerinin Tek Yolu 
Diyanet-Sen’e Sataşmak

Fahri Kur’an Kursu Öğreticileri Kadro Bekliyor

Diyanet-Sen Rotasyon yönetmeliğine başından beri 
karşıdır ve net bir tavırla bunu ortaya koymuştur. Hal 
böyleyken, gündeme gelebilmenin tek yolu olarak Diya-
net-Sen’e sataşmayı marifet gören kısır sendikal anlayı-
şın mensupları bu konuda da sendikamıza çamur atmayı 
marifet bilmişlerdir. 

Hatırlanacağı üzere  17.06.2014 tarihli ve 29033 sayılı 
Resmi Gazete’de “Diyanet İşleri Başkanlığı Atama Ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” ve “Diyanet İşleri Başkanlığı Görev Ve Çalış-
ma Yönetmeliği” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kamu-
oyunda Rotasyon yönetmeliği olarak bilinen söz konusu 
yönetmeliğe Diyanet-Sen olarak hazırlık aşamasından 
yayımlanarak yürürlüğe girmesine kadar her aşamada 
karşı çıktık ve nihayet hukuksal zeminde din görevlilerimi-
zin haklarını savunmak adına yürütmenin durdurulması 
ve iptali için dava açtık. 

Sendikamız resmi internet sitesinde söz konusu “rotas-
yon” düzenlemesine karşı tavrını, yönetmelik düzenleme-
leri yayımlanmadan çok önce 28.05.2014 tarihli ve “Göçe-
be Din Görevlisi Olmak İstemiyoruz” başlıklı haberi ile çok 
net ortaya koymuştur. Yine yönetmeliğin yayımlanması 
üzerine “Rotasyon Düzenlemesi Kabul Edilemez” başlı-

ğı ile verdiğimiz açıklamamızla görüşlerimizi kamuoyu ile 
paylaştık ve nihayet “04.07.2014 tarihli “Rotasyon Düzen-
lemelerinin Tamamına Dava Açtık” “Diyanet-Sen olarak 
hukuka açıkça aykırı olan bu düzenlemelerin kabul edi-
lemeyeceğini ve her türlü hukuk yoluna başvurulacağını 
belirtmiştik. Bu itibarla üyelerimizin hak ve menfaatlerini 
korumak adına “rotasyon” düzenlemelerinin tamamının 
öncelikle yürütmesinin durdurulması ve bilahare iptali ta-
lebiyle 03.07.2014 tarihinde“DANIŞTAY 5. DAİRESİNİN 
2014/5226 E.” Sayılı dosyası ile bu düzenlemelere dava 
açılmıştır.” haberimizle konunun hukuksal zeminde de 
takipçisi olduğumuzu kamuoyuna ve din görevlilerimize 
duyurduk. 

Diyanet-Sen’in çalışmaları ve tavrı net bir şekilde  orta-
dayken ve takdir toplarken kendi başarısızlıklarını örtbas 
etme ve gündeme gelebilmenin tek yolu olarak Diya-
net-Sen’e sataşmayı gören bazı sendikacılar bu tür açık-
lamalar ile Diyanet-Sen’i yıpratacaklarını sanmaktadır.  
Diyanet-Sen olarak hizmet üretiyoruz, din görevlilerinin 
daha iyi şartlarda çalışabilmesi adına elimizden geleni 
yapıyoruz. Bu gayretlerimizde din görevlileri tarafından 
görülmekte ve takdir edilmektedir.  Ayinesi iştir kişinin lafa 
bakılmaz. Diyanet-Sen olarak biz işimize bakıyoruz. 

Fahri Kur’an Kursu Öğreticileri Plat-
formu Heyeti Diyanet-Sen Genel 
Başkanı Mehmet Bayraktutar ve yö-
netim kurulu üyelerini ziyaret ederek 
kadroya geçmeleri konusunda yar-
dım istediler. 

Türkiye genelinde fahri olarak gö-
rev yapan Kur’an Kursu Öğreticile-
rinin bir araya gelerek oluşturdukları 
platform adına Diyanet-Sen Genel 
Merkezi’ni ziyaret eden ve taleplerini 
ileten Fahri Kur’an Kursu Öğreticileri 
Platformu Sözcüsü Zehra Gürses ve 

beraberindeki heyet, platform üyelerinin hepsinin yeterlilik belgesi bulunduğunu ve en az 6 ay olmak şartı ile fahri ola-
rak görev yaptıklarını ve bir çoğunun da hafız olduğunu ifade ederek  kadroya alınmaları konusunda yardım istediler. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, “. Gerek siyasilerle 
gerekse Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri ile görüşmelerimizde sizlerin bu taleplerini dile getiriyoruz ve kadroya 
geçirilmeniz hususunda  yetkili sendika olarak üzerimize düşeni her zaman yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz.” 
Şeklinde konuştu. 
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YÖK Başkanı Çetinsaya’dan İLİTAM’a Sınavsız 
Geçiş İstedik

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Yük-
sek Öğretim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinsaya’ya İlahi-
yat ön lisans programını bitiren Diyanet İşleri Başkanlığı 
çalışanlarına sınavsız lisans tamamlama hakkı tanınması  
ve İLİTAM program kontenjanlarının tüm talepleri karşıla-
yacak ölçüde arttırılması konusunda bir rapor sundu. 

Genel Başkan Mehmet Bayraktutar, Çetinsaya ile gö-
rüşmesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalışan 30 bin 
civarında ilahiyat önlisans mezunu bulunduğunu hatırla-
tarak “din görevlilerinin eğitim seviyesinin yükseltilmesi 
açısından İLİTAM kontenjanlarının tüm talepleri karşıla-
yacak şekilde artırılmasını istedi. 

Görüşmede Genel Başkan Bayraktutar’ın yanı sıra Genel 
Başkan Yardımcıları Ali Bayır, Cebrail Yakışır ve Mehmet 
Yaman da hazır bulundu. 

YÖK Başkanı Çetinsaya görüşmeden duyduğu memnuni-
yeti belirterek konuyla ilgili gerekeni yapacaklarını belirtti.

Diyanet-Sen’in YÖK Başkanı Çetinsaya’ya sunduğu 
rapor şöyle: 

İlahiyat ön lisans programını bitiren Diyanet İşleri Başkan-
lığı çalışanlarına sınavsız lisans tamamlama hakkı tanın-
ması  ve İLİTAM program kontenjanlarının tüm talepleri 
karşılayacak ölçüde arttırılması din görevlilerinin eğitim 
seviyesinin yükseltilmesi açısından son derece önemlidir. 

Din, insan hayatının her safhasında ve ömür boyu ilişki 

içerisinde olduğu bir müessesedir. Dinin bu özelliği onun 
eğitimini de önemli kılmıştır. Bu eğitimi verecek olan Din 
Görevlilerinin eğitimi ise çok daha büyük önem arz et-
mektedir. Yaptıkları görev itibariyle her türlü kültürden, 
eğitim seviyesinden, ve her türlü mizaca sahip kişilerle 
muhatap olan ve onlara dinimizi anlatmaya çalışan din 
görevlilerimizin eğitim seviyelerinin  imkanlar ölçüsünde 
yükseltilmesi topluma örnek ve önder olan, kanaat önderi 
konumundaki din görevlilerimizin bu konumlarını hakkıy-
la ifa edebilmeleri için bilgi, tecrübe, eğitim olarak hitap 
ettikleri toplumdan daha üst bir konumda olmaları gerek-
mektedir.  Toplum üzerinde etkin, iyi eğitim almış bir din 
görevlisi toplumu da değiştirecek ve dönüştürecektir. 

Ülkemizde her alanda olduğu gibi   maalesef  din görevli-
lerin eğitiminde de eksiklikler söz konusudur. Şu anda din 
görevlisi alımında İlahiyat Fakültesi Mezunlarına öncelik 
verilmekle birlikte İmam Hatip Lisesi Mezunları da alın-
maktadır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yaklaşık 30 bin ci-
varında  ilahiyat ön lisans programı mezunu çalışan mev-
cuttur. 4200 olan mevcut İLİTAM kontenjanı bu beklentiyi 
karşılamaktan çok uzaktır.  Kurumumuz çalışanlarının 
eğitim seviyesinin yükseltilmesi açısından ön lisans me-
zunu çalışanlara Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı 
ve İç İşleri Bakanlığı’nda olduğu gibi sınavsız lisans ta-
mamlama hakkının tanınması ve İLİTAM programı kon-
tenjanının yükseltilmesi sağlanmalıdır. 
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Vekil İmam-Hatipler Kadro İstiyor

Ve-Fader’den Diyanet-Sen’e Ziyaret 

Diyanet-Sen Genel Merkezine zi-
yarette bulunan vekil din görevlileri 
‘‘horlanmaktan, üvey evlat olmaktan 
bizi kim kurtaracak’’ sorusunu sordu.

Diyanet-Sen Genel Merkezine ziya-
rette bulunan çok sayıda vekil din 
görevlisinin sorularını cevaplayan 
Diyanet-Sen Genel Başkan Vekili 
Hacıbey Özkan; ‘‘Yeterliliği olduğu 
halde, verilen hizmetin kadrolu din 
görevlilerini aratmayacak nitelikte 
olduğu gerçeği göz önünde bulundu-
rulduğunda, kadrolulara verilen 2 bin 
ve üstü ücretin dörtte biri ile fahrile-
ri, dörtte ikisi ile vekilleri çalıştırılan 
Diyanet İşleri Başkanlığı haksızlık 
yapmaktadır ’’ifadelerini kullandı. Öz-
kan “aynı zamanda hak ararken, kır-
madan incitmeden bir din görevlisine 
yakışan bir tutum sergilenmelidir” ifa-
delerini kullandı.

Vekil ve Fahri Diyanet Çalışanları 
Derneği (Ve-Fader) Genel Başkanı 
İsa Lord Diyanet-Sen Genel Başkanı 
Mehmet Bayraktutar’ı ziyaret ederek 
Vekil ve Fahri olarak çalışan Diyanet 
personelinin kadroya geçirilmesi ko-
nusunda yardım istedi. 

Ziyarette konuşan Türkiye genelinde 
fahri  ve  vekil olarak  görev yapan 
Diyanet İşleri Başkanlığı çalışan-
larının bir araya gelerek kurdukları 
Ve-Fader’in  Genel Başkanı İsa Lord, 
Peygamber varisleri olarak bu görevi 
yapmaktan büyük mutluluk duydukla-
rını belirterek “Uzun zamandır emek 

verdiğimiz işimizi kadrolu  olarak ve emeğimizin karşılığını alacak şekilde yapmak istiyoruz. Yetkili sendika olarak 
Diyanet-Sen’in bu konuda yardımlarını istiyoruz” dedi. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, “Diyanet-Sen kuruldu-
ğu ve yetkiyi aldığı günden bu güne gerek fahri gerekse vekil olarak görev yapan çalışanlarımızın kadroya geçirilmesi 
konusunda gerçekten büyük çaba sarf etmiştir. Emeğinizin karşılığını alabilmenizi bizler de gönülden istiyoruz. Gerek 
siyasilerle gerekse Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri ile görüşmelerimizde sizlerin bu taleplerini dile getiriyoruz ve 
kadroya geçirilmeniz hususunda yetkili sendika olarak üzerimize düşeni her zaman yaptık ve yapmaya da devam 
edeceğiz.” Şeklinde konuştu.
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Arnavutluk Sivil Toplum Kuruluşlarından 
Sendikamıza Ziyaret

İsmail Karakaya Toprağa Verildi

Arnavutluk Elbasan Müftülüğü ve si-
vil toplum kuruluşlarından oluşan bir 
heyet Diyanet-Sen Genel Merkezini 
ziyaret ederek Genel Başkan Meh-
met Bayraktutar ve yönetim kurulu 
üyelerine Arnavutluk’taki dini ve gün-
cel gelişmelerle ilgili bilgi verdiler. 

Heyet Başkanı Arben Ramkaj Arna-
vutluk’ta 900 civarında cami bulun-
duğunu belirterek “Maalesef bu ca-
milerin bir çoğu imam olmadığından 
ve maddi sıkıntılardan dolayı hizmet 
veremiyor. Arnavutluk’ta Özerk bir 
diyanet var ancak  İmamların maaş-
larını ödeyecek imkan olmadığından 
camilerimizde din görevlisi çalıştırılamıyor. Özellikle gençlerimize dinimizin öğretilmesi ve İslam dinine gereken has-
sasiyetin gösterilmesi için örnek insanlara ve din görevlilerine ihtiyaç var” dedi. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Başkan Mehmet Bayraktutar “Türkiye olarak gönül bağımız, inanç 
bağımız olan her yere din hizmeti götürmek için çalışıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız yurt dışı hizmetleri konusun-
da büyük gayretler ve güzel çalışmalar içerisinde. Diyanet-Sen olarak bu konuyu mutlaka Diyanet yetkililerine ilete-
ceğiz ve Arnavutluk’taki din kardeşlerimizin gerekli hizmeti alabilmeleri için Türkiye olarak üzerimize düşen ne varsa  
yapacağız. Diplomatik girişimlerle de bu konuya çözüm getirilmesi konusunda elimizden geleni yapmaya çalışacağız” 
şeklinde konuştu. 

Tedavi gördüğü hastanede vefat 
eden Diyanet-Sen Onursal Başkanı 
ve  emekli Başkent Ankara Merkez 
Vaizi İsmail Karakaya Hacıbayram 
Camisi’nde düzenlenen törenin ar-
dından İncek’teki aile mezarlığında 
defnedildi.  Karakaya’nın naaşı, kalp 
ve akciğer yetmezliği neticesi 71 ya-
şında hayatını yitirdiği Turgut Özal 
Üniversitesi Hastanesi’nden alınıp 
Hacıbayram Camisi’ne getirildi.

Karakaya için burada yapılan törene 
ailesi ve yakınlarının yanında Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Enerji ve Tabi  Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Milli 
Eğitim Bakanı Nabi Avcı, İçişleri Bakan Yardımcısı Osman Güneş, Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar 
ve Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Güldemir, Mehmet Ali Omurca, Cebrail Yakışır, Ali Bayır ve Mehmet Yaman, 
Memur-Sen ve bağlı sendikaların yetkilileri, bir çok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve sevenleri  katıldı. Cumhurbaşka-
nı Abdullah Gül de törene çelenk gönderdi.

Karakaya’nın cenazesi, namazın ardından  toprağa verilmek üzere İncek’teki aile mezarlığına götürülerek burada 
defnedildi.  Ruhun şad, mekanın cennet olsun…
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Bir Tohumda 
Ormanı Görebilmek

Sendikal mücadele de örgütlü mücadelenin, 
birlikten doğan gücün adıdır. Bir tuğlada, binayı, 
bir tohumda ormanı görebilmenin adıdır 
Diyanet-Sen…

ağımızda demokratik sü-
reçlerini tamamlayan 
modern toplumlar sivil 
örgütlenmeye önem ver-
mektedir. Esasen insanın 
yaratılışı, düşüncesi, irade-
si ve bireysel sorumluluğu 

da sivil anlayışa daha uygundur. Bu tutum ve 
uygulama beraberinde katılımcılığı ve sahip-
lenmeyi getirmektedir. 

Tek başına bir tuğla çok fazla bir şey ifade 
etmez. Her tuğla, olduğundan daha fazla bir 
şey olmak ister.  Tek başına tuğla, kırmızı, 
sevimli bir taş parçasından ibarettir. Ama 
birbirlerine eklendiklerinde çoğalır, tuğladan 
çok daha büyük, çok daha etkili bir şeye, 
binaya, saraya, mabede, okula dönüşürler. 
Sendikal mücadele de örgütlü mücadelenin, 
birlikten doğan gücün adıdır. Bir tuğlada, bi-
nayı, bir tohumda ormanı görebilmenin adı-
dır Diyanet-Sen…

Çoğumuzun bildiği Mevlana’nın pergel mi-
sali vardır. Bir ayağınız sağlam bir şekilde 
sabit bir noktada durmalı, referans aldığınız 
şeyden çıkış noktanızdan asla taviz verme-
melisiniz. Bizim sendikacılık adına çıkış nok-
tamız referansımız Peygamber Efendimizin 
Hilf’ul fudül yani Erdemliler hareketidir. Kö-
tülükle sonuna kadar mücadele etme,  Hak-
kın ve haklının yanında olmadır amacımız. 
Çıktığımız bu yolda ilkelerimizden taviz ver-
meden rüzgarlara kapılıp oraya buraya sav-
rulmadan bir  ayağımızı yere sapasağlam 
basarken bir taraftan da  üyemiz olsun ol-
masın tüm din görevlilerinin, ülkemizdeki ve 
dünyadaki tüm mazlumların yanında olmayı 

Ç
“

“
onların mücadelesine destek çıkma-
yı da görev ve sorumluluğumuzun 
bir parçası olarak görüyor ve öyle 
hareket ediyoruz.  

Hiçbir zaman sorunların ötelenerek 
birikmesini istemedik. Hep çözüm 
odaklı çalıştık. Sorunun değil çözü-
mün paydaşı olduk. Temel hedefi-
miz; ülkemizin dünyada hatırı sayılır 
bir yerde olması, hem milletimizin 
hem de kamu çalışanlarının refah ve 
mutluğunun artmasıdır. Bu hedefin 
gereklerini, Toplu sözleşme süreç-
lerinde, KİK toplantılarında ve her 
sendikal eylemimizde en güzel şekil-
de yerine getirdik, getirmeye devam 
ediyoruz.

Yeni yayımlanan Toplu Görüş-
me-Toplu Sözleşme ve KİK Kaza-
nımları kitabı bu manada 2004 yılın-
da yetkinin alınmasından günümüze 
kadar elde ettiğimiz kazanımların 
tamamını kapsayan arşiv niteliğinde 
bir kaynak eser özelliği taşımaktadır. 
Yine Diyanet ve Vakıf Görevlileri için 
Hukuk Rehberi kitabımız gerek bi-
reysel gerekse sendikal bazdaki hak 
arama mücadelesinde başucu kita-
bımız olacağı kanaatindeyim. 

İki kitapta incelendiğinde Diya-
net-Sen’in din görevlileri adına yüz-
lerce kazanıma imza attığı rahatlıkla 
görülmektedir. Bu yüzden diyoruz ki 
Diyanet-Sen’in yetkili olduğu dönem 
din görevlilerinin altın çağı olmuştur. 

Sendikal çalışmaların yanında dün-
yadaki gelişmelere de asla duyarsız 
kalmadık. Filistinli kardeşlerimizin 
üzerine bombalar yağdı, bizlerin ci-
ğeri yandı her masum Filistinli’nin 
şehadet çığlıklarıyla.  Mısır da Es-
malar vuruldu  Adaviye meydanında 
Sisi kurşunlarıyla, Esma’nın babası-
nın  mektubundaki duruşu, dirayeti 
duruşumuz oldu zalimlere karşı.

 Konfederasyonumuz Memur-Senle 
tüm bu haksızlıklara karşı yüzlerce 
üyemizle birlikte Terörist devlet İs-
rail’i protesto ettik. Sisi’yi lanetledik. 
Yardım kampanyalarımızla mazlum 
Filistinlilerin,  Myammar Müslüman-
larının, Suriyeli mülteci kardeşlerimi-
zin yanında olduk. 

İlkelerden uzak, kişi bazında faydacı 
sendikal anlayış sorunlarımızı çöz-
mez  ve çözemeyecektir. Değişime 
dönük adımları ancak vizyon ve ce-
saret sahibi olanlar atabilir.

Diyanet-Sen’in misyonu yarım kal-
mayacak, mücadelemiz bu ülke 
demokratikleşene kadar, insanımız 
özgürleşene kadar, devlet sivilleşe-
ne kadar sürecek.  Ülkemizde ve 
dünyada tek bir mazlum kalmayın-
caya kadar bu mücadelemiz devam 
edecek. Zamanını ve emeğini bu 
mücadeleye adayan Diyanet-Sen ai-
lesinin siz değerli üyelerine saygı ve 
hürmetlerimi sunuyorum. 

Mehmet Ali OMURCA
Mali İşlerden Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı
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Nisan KİK İmzalandı
Diyanet-Sen’in yetkili sendika olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürüttüğü Kurum İdari Kurulu Toplantısı kararları 
imzalandı. Nisan ayında başlayan toplantılar Diyanet çalışanlarına yeni kazanımlar getiriyor.  İmzalanan 17 maddelik 
Nisan 2014 Kurum İdari Kurulu Kararları şöyle: 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURUM İDARİ KURULU TOPLANTISI KARARLARI
NİSAN-2014

1- Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yapılan ca-
milerin yeri, mimari özellikleri, din görevlileri için loj-
man ihtiyacının karşılanması hususunda TOKİ ile 
gerekli görüşmelerin yapılması,

2- Hac ve umre hizmetlerinde görevlendirilecek perso-
nel için hizmet sürelerinin de dikkate alınması,

3- Kurumda görevli tüm personelin emekliliğine kadar 
umre hizmetlerinde en az bir kere görevlendirilebil-
mesi için çalışma yapılması,

4- Din Hizmetleri yürüten görevlilerin, görevleri esna-
sında giyecekleri standart bir kıyafet belirlenmesi, 
müezzin-kayyımlara da sarık ve cübbe verilmesi, 
sarık ve cübbelerin kalitesinin artırılması konularında 
çalışma yapılması,

5- İmkanlar ölçüsünde kurum çalışanlarına yönelik yur-
tiçi ve yurtdışı tarihi ve kültürel değeri bulunan mer-
kezlere gezi düzenlenmesi,

6- İl, ilçe ve beldelerde nüfus yoğunluğu bulunan (D) 
grubu camilerde çift görevli istihdam edilebilmesi için 
çalışma yapılması,

7- İl ve ilçe müftülüklerinde memur kadrolarında çalı-
şanların, sınavla Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 
kadrolarına geçişlerinin sağlanması,

8- İdari zorunluluklardan kaynaklı olarak (örnek: 23 
Nisan, 19 Mayıs, seminer ve kurs gibi haller) fiilen 
işlenmeyen maaş karşılığı ders ücretinin ek ders üc-
retinden mahsup edilmemesi için çalışma yapılması,

9- Eş durumu sebebiyle naklen atamalarda eşin kamu 
görevlisi olma şartının yanma SSK ve Bağ Kurlu 
olanların da eklenmesi,

10- Başkanlığın merkez veya taşra teşkilatı tarafından 
düzenlenen mesleki eğitim kurslarına, personelin ob-
jektif kriterlere göre çağrılması konusunda çalışma 
yapılması,

11- Eğitim görevlileri, vaiz, murakıp ve yardımcı hizmet-
lerde görev yapan personelin özlük haklarının iyileş-
tirilmesi için çalışma yapılması,

12- Sözlü sınavlardaki objektif kriterlerin geliştirilmesi 
için çalışma yapılması,

13- Geçici görevlendirmelerinde uygulama birliğine gidil-
mesi için çalışma yapılması,

14- Kur’an Kurslarında ve camilerde görev yapan perso-
nelin görevleri ile ilgili konularda ilgili Kur’an Kursu ve 
camii derneklerinin müdahalede bulunmasını engel-
leyecek çalışmaların yapılması,

15- Öğrenci sayısı fazla olan yatılı veya gündüzlü Kur’an 
Kursları idari yapısının Milli Eğitim Bakanlığına ben-
zer şekilde oluşturulması için çalışma yapılması,

16- İhtiyaç duyulan yerlerdeki İmam-Hatip, Kur’an Kur-
su Öğreticisi, tekniker, teknisyen kadrolarına gerekli 
kadro tahsislerinin yapılması,

17- İhtisas kursunu başarı ile bitiren kursiyerlerin başka 
bir sınava girmeksizin doğrudan vaiz olarak atanabil-
meleri konusunda çalışma yapılması,
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Vakıflar Genel Müdürlüğü KİK Kararları
Yeni Kazanımlar Getiriyor
Diyanet-Sen’in yetkili sendika olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yürüttüğü Kurum İdari Kurulu Toplantıla-
rı’nın 2014 yılı Nisan ayı toplantıları tamamlandı. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Rifat Türker başkanlığında gerçekleştirilen toplantılara Diyanet-Sen Ge-
nel Başkanı Mehmet Bayraktutar,Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Güldemir, Ali Bayır, Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Şube Başkanı İrfan İşeri katıldı.Diyanet-Sen’in Vakıflar Genel Müdürlüğü Kurum İdari Kurulu Toplantısına taşıdığı ve 
mutabık kalınan maddeler şöyle:

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU
NİSAN-2014

1- Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmelik 
çalışmaları Devlet Personel Başkanlınca yürütülmek-
tedir. Söz konusu çerçeve yönetmelik Devlet Personel 
Başkanlığınca düzenlenip Resmi Gazete de yayım-
landığında, Vakıflar Genel Müdürlüğü de kendi yönet-
meliğini düzenleyecektir.

2-  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 
çıkarıldıktan sonra, çeşitli kadrolar için görevde yük-
selme veya unvan değişikliği sınavları yapılacaktır. 

3- 50 çalışanı olan işverene Maliye Bakanlığınca yemek 
yardımı yapılmaktadır. Konu bu çerçevede değerlen-
dirilecektir.

4- TOKİ ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında kurumsal 
projeler için araştırma yapılması düşünülmektedir.

5- Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi YÖK Kanu-
nuna tabi tüzel kişiliği olan bir kurumdur. Bu nedenle 
böyle bir çalışmanın yapılması mümkün olmamakta-
dır.

6- 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 67. Maddesi ikinci fık-
rasına “teşvik ikramiyesinin tüm personele ödenmesi” 
eklenmesi için gerekli çalışmanın yapılması.

7- 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre tüm 
kurumlar eşitlenmiştir. 14.01.2014 tarihinden sonra 
göreve başlayan hiç kimse unvanı ne olursa olsun teş-
vik ikramiyesi almamaktadır. Bu nedenle bu konuda 
bir çalışma yapılması mümkün görülmemektedir.

8- Konu 5. madde kapsamında değerlendirilmiştir.
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Diyanet-Sen 16 Yaşında
Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, 
Diyanet-Sen Kuruluşunun 16. Yılında 72 Bin’i ge-
çen üye sayısı, 11 yıldır yetki, memur sendikaları 
içerisinde yüzde 58,55 sendikalaşma oranı ile Tür-
kiye’nin en yüksek sendikalaşma oranına sahip me-
mur sendikası  olması ve din görevlilerine ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğü çalışanlarına  sağladığı yüzlerce 
kazanımla başarısını taçlandırmaya üyelerinden al-
dığı güçle devam etmektedir” dedi. 

Diyanet-Sen’in 16. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 
bir mesaj yayımlayan Bayraktutar  Diyanet-Sen’in 
büyük bir başarı ve istikrar örneği olduğunu söyledi. 

Bayraktutar mesajında şunları kaydetti:

1990’lı yılların başında AB süreci çerçevesinde tüm 
kamu görevlilerine verilen sendikal örgütlenme hak-
kı din görevlilerine maalesef verilmemişti.  Bu hem 
yanlış, hem de din görevlilerine yapılan büyük bir 
haksızlıktı.  

‘Hak verilmezse alınır’ anlayışı ile hareket eden din 
görevlileri, İstanbul Din Görevlileri Derneklerinin 
öncülüğünde bir araya geldiler ve Marmara Bölge 
Toplantıları’nda varılan istişare sonunda 18 Ağustos 
1998’de din görevlileri sendikası (Din Gör-Sen) ni 
kurdular.  

Din-Gör-Sen’le başlayan din görevlilerinin sendikal 
mücadelesi, üç yıl (1998-2001) boyunca din görevli-
lerine verilmeyen sendika kurma hakkını almak için 
bir yandan illerde örgütlenme çalışması, diğer yan-
dan TBMM nezdinde yasal zemin mücadelesi yürü-
tüldü. Çalışmalar meyvesini verdi ve komisyonlarda 
reddedilen sendika kurma talebi Genel Kurul’da ka-
bul edildi. Böylece;  İlk din görevlileri sendikası ku-
rulmuş oldu. Böylece dünyada ve Türkiye’ de ilk din 
görevlileri sendikası yasal statüye kavuştu.  Dünya-
da ve Türkiye’de bir ilke imza atıldı.  

“Birlikten kuvvet doğar” düsturundan hareketle yasa 
çıktıktan sonra kurulan Din-Bir-Sen ile Ekim 2002 yı-
lında birleşme gerçekleştirildi. Ve bu birliktelikle Di-
yanet ve Vakıf Hizmetleri kolunda 2004 yılında yetki 
alındı.  Sendikalı dönem Diyanet için yeni bir dönem, 
Diyanet-Sen ‘in yetkili olduğu dönem de altın bir çağ 
oldu. Yetkiyle birlikte Diyanet-Sen kazanımlarına her 
yıl yenilerini ekleyerek yoluna devam etti.  

Kuruluşunun 16. yılında sendikamız  Diyanet ve Va-
kıf hizmet kolunda faaliyet gösteren diğer sendikala-
ra büyük fark  atarak  bu yıl genel yetkide ve Diyanet 

İşleri Başkanlığı’nda 11. kez Vakıflar Genel Müdürlü-
ğü’nde ise 5. kez yetkiyi alarak  iki kurumumuzda da 
yetkili sendika olma başarısını perçinleyerek devam 
ettiriyor.   

Birlikte rahmet  ve bereket vardır düşüncesinden 
hareketle örgütlenen,  bu örgütlenmeyi yetki ile 
taçlandıran ve 11 yıldır zirvede kalmayı başaran 
DİYANET-SEN  yoluna  siz değerli üyelerinden al-
dığı destek ve güçle devam ediyor. Bu gün Diya-
net-Sen’imiz 72 bini geçen üye sayısı ile  gerek hiz-
met kolunda gerekse Türkiye genelinde  ülkemizin 
sendikalaşma oranı en yüksek memur sendikasıdır.   

Kuruluşundan sendikamızın bu günlere gelmesine 
kadar bu başarıda  büyük emeği olan başta mer-
hum Genel Başkanımız Ahmet Yıldız’ı, kısa bir süre 
önce Rahmeti Rahman’a kavuşan Onursal Genel 
Başkanımız İsmail Karakaya’yı  rahmet ve minnetle 
anarken  tüm şube, il ve ilçe yönetimlerimize ve siz 
değerli üyelerimize sendikamıza  yaptığınız katkılar-
dan  dolayı teşekkür eder, 16. kuruluş yıl dönümü-
müzün  tüm camiamıza hayırlı olmasını dileriz.
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Yeni Türkiye’nin 
Kazananları

Yeni Türkiye inşasında Anadolu’nun sosyal yapısını ve 
değerlerini dikkate alan, yüreğiyle beyni aynı şekilde 
hareket eden ve bayrak-toprak kavramları söz konusu 
olduğunda yüreğini de, beynini de vatan kavramıyla 
taksim eden bu halk, bireyselliği biz olma yolunda her 
zaman işlevselleştirmiştir.  

eni Türkiye, sosyal psikoloji 
olgunlaşmasını zamanla ka-
zanmış bir çocuğun büyüme 
sürecidir. Sosyal yapının ya-
nına etken olarak psikolojik 
gereksinimlerdeki olgunluğu 
da koyduğumuzda her ikisi-

nin yeni Türkiye yolunda ihtiyaç duyduğumuz 
unsur olduğu bilinmelidir. Zihinsel aktivitesi 
iman ve biz kavramlı olmayan renksiz kavram-
lar her zaman muğlak bir yapıyı beraberinde 
getirmiştir. Fazlasıyla budanmış bir yapının 
etrafında oturan ve Yeni Türkiye hedefiyle pro-
jeler çizen bireylerin derinlik aramadığı, kelime 
oyunlarıyla günü öteleme hedefinde olduğu da 
ne yazık ki ortadadır.

Yeni Türkiye inşasında Anadolu’nun sosyal 
yapısını ve değerlerini dikkate alan, yüreğiyle 
beyni aynı şekilde hareket eden ve bayrak-top-
rak kavramları söz konusu olduğunda yüreğini 
de, beynini de vatan kavramıyla taksim eden 
bu halk, bireyselliği biz olma yolunda her za-
man işlevselleştirmiştir.  Bugün toplumsal de-
ğerleri dikkate alarak yarın için hedef koyan 
devlet sistemine toplumu hazırlama süreci han-
gi kayıpları ya da  hangi kazanımları beraberin-
de getirir sorusuna cevap verilerek teşebbüste 
bulunulmalıdır.

Devlet geleneğini bir kenara iterek alışılmışla-
rın dışında yeni kavramları türetip hedeflenen  
noktaya ilerlerken, kazanım ve kaybedecek-
lerimizi iyi analiz ve tespitten sonra adım atıl-
malıdır. Bugün ülke genelini algısal bir sistemle 
yeni döneme alıştırma girişimi aynı zamanda 
yıllarca hazırlanmış bir çalışmanın son bölü-
müne benzetilmektedir. Bu son bölümde ülke 
menfaatleri, ülke içinde demokratik açılımlar, 
başörtüsü, yeni anayasa, açılım, diyanetin baş-
bakanlığa bağlanması gibi hassas kararlar Yeni 
Türkiye yolunda önemli  kararlardır.

Ülkenin dünya sıralamasında ekonomik an-

Y

“

“
lamda aşama kazanması, büyümesi 
yatırımcı iş adamlarının  artık dünyada 
yeni bir ülke olduğu keşfini kolaylaştır-
mıştır. Artık Türkiye yatırım için  davet 
eden ülke değil davet bekleyen bir ülke 
konumundadır  Ülke içinde demokra-
sinin oluşturulma girişimi ise 2002 
sonrasında adım adım elde edilmiş bir 
haktır. Bu hak elde edilirken  sendika-
ların çalışmaları, toplumun değerlerini 
gerçek manada gündeme taşıma giri-
şimi, beklenenin sağlanmasına olanak 
hazırlamıştır. Kuvvetler ayrılığına ba-
kıldığında 2002 öncesi için sesleri çok 
çıkan, medya odaklı algısal çalışmala-
rı tam manasıyla yerine getiren farklı 
düşünce mensupları,2002 sonrasında 
hem sesleri hem de nüfusları çok olan 
eşit denklemli bir yapıyla gün yüzüne 
çıkmıştır. Eşitsizliği değil, söz hakkı 
kimdeyse konuşan bir yapının gerçek 
demokrasi olduğu geç de olsa anla-
şılmıştır. Başörtüsü meselesini tarihin 
ideoloji kokan sayfalarından alan yeni 
dönem için yetkili ve etkili olan sendi-
kaların  çabaları sonuçsuz kalmamış, 
çok kısa süre sonra her alanda ser-
bestlik adı altında istenilen sonuçlara 
adım adım yaklaşmak da büyük bir 
başarı olarak tarihin sayfalarında  ye-
rini almıştır. Şimdi ve sonrası için tar-
tışma konusu olan ortaöğretimlerde 
de başörtüsü konularına ambargo uy-
gulayanlar geçmiş dönemlerde başör-
tüsünün her şekline karşı çıkanlardan 
olmuşlardır. Bugün başörtüsü çalışma 
hayatında engel olarak ortadan kaldı-
rıldığında bir sıkıntı oluşmadığına göre 
bundan sonraki süreçte de İslami inanç 
esaslarına uygun hareket eden birey-
lerin başörtüsü kullanması nihayetinde 
tehlike arz etmeyecektir. Yeni anayasa 

ile her alanda özgürlüğü hedefleyenler 
Türkiye’nin yeni model algısına daha 
fazla inanan bireyler tarafından, yani 
bizler tarafından ihtiyaç duyulmakta, 
bundan sonraki zamanlarda da bu 
ihtiyacı zamanla kavrayan her beyin 
yapısı aydın yarınlara bir adım daha 
yaklaşacaktır. 

Açılım projesi ile yıllarca kan gölüne 
dönüştürülmeye çalışılan Türkiye yeni 
Türkiye olarak kardeşliği, evrensel de-
ğerleri, şehit haberlerinin gelmemesini 
önemsemektedir. Bu fikrin sahipleri 
olan Türkiye nüfus ortalamasının 4/3 
olduğu da bilinmelidir. 4/1 ‘lik kesimin 
her zaman muhalefet olma ihtimali de 
unutulmamalıdır. Son olarak Diyanet 
İşleri Başkanlığının Başbakanlığa bağ-
lanmasını Yeni Türkiye yolunda ben-
zetmelerle sonlandırmak istiyorum. 
Türkiye’nin en önemli dinamiklerinden, 
en önemli saç ayaklarından bir tane-
si olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
özerk bir yapıya kavuşturulması ihti-
yacı Yeni Türkiye anlayışı ile bir daha 
ortaya çıkmıştır.

 Gitmek istediği yere daha hızlı ulaş-
mak için, tökezlemeden  emin adım-
larla ilerlemenin gereği fen ve ekono-
mi alanında ilerlerken manevi yapının 
unutulmamasıdır. Bilinmelidir ki mane-
vi alanda eksik kalacak  bir Türkiye’nin 
yeni kazanımlarını ilerlete bilmesi 
mümkün değildir. Yeni kazanımlar elde 
etmek ve Yeni Türkiye’nin kazananla-
rından olmak dileği ile geçmiş Kur’ban 
Bayramınızı bir kez daha tebrik eder, 
çalışmalarınızda başarılar dilerim. Al-
lah’a emanet olun.

Cebrail YAKIŞIR
Basın ve İletişimden Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı
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Diyanet-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, 
Afyonkarahisar Sandıklı Termal Otel’de 650 kişinin katı-
lımı ile gerçekleştirildi. 

Toplantıda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunu-
lurken, bundan sonra yapılacak çalışmalar da ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan Diyanet-Sen Genel Baş-
kanı Mehmet Bayraktutar, Diyanet-Sen ve Memur-Sen 
olarak  birçok başarılı çalışmalara imza attıklarını belir-
terek “Hem değerlerimizden taviz vermeden erdemli sen-
dikacılık yapıyoruz hem de kurum çalışanlarının hak ve 
menfaatlerini en iyi şekilde koruyoruz” dedi. 

Diyanet-Sen’in sendikacılığa yeni vizyon getirdiğini ifade 
eden Bayraktutar “1998 yılından bu güne sayısız kaza-
nıma imza atan Diyanet-Sen,  iradesini geleceğe odak-
layan, gücünü ise üyesinden alan erdemliler hareketi 

oluşumunu  hala ilk günkü heyecanla sürdürmeye devam 
etmektedir. Yüzyıl sonrasını hedefleyen büyük çalışmala-
rın büyük hedeflerin sendikasıdır Diyanet-Sen” şeklinde 
konuştu. 

Toplantıya katılarak bir konuşma yapan Memur-Sen Ge-
nel Başkan Vekili ve Toç-Bir-Sen Genel Başkanı Günay 
Kaya ise Diyanet-Sen’in Memur-Sen’i toplu görüşme 
masasına taşıyan ilk sendika olduğunu hatırlatarak “Di-
yanet-Sen Memur-Sen’in Besmelesidir. Bizler farklı bir 
sendikal anlayışın ve farklı değerlerin savunucularıyız. 
Bizler dünyaya yön veren Türkiye’ye yön veren, sendi-
kacılığa yön veren bir sendikal  anlayışın mensuplarıyız. 
Diyanet-Sen olarak sizler her biriniz bölgelerinizde, illeri-
nizde kanaat önderlerisiniz. Bu değerlerin taşıyıcısı hatibi 
sizlersiniz” ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan Memur-Sen Mevzuat ve Toplu Sözleş-
meden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram 

Diyanet-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 
Toplantısı Afyon’da Gerçekleştirildi  

Diyanet-Sen 
Genişletilmiş Başkanlar 
Kurulu Toplantısı, 
Afyonkarahisar 
Sandıklı Termal Otel’de 
650 kişinin katılımı 
ile gerçekleştirildi.  
Toplantıda, 
gündeme ilişkin 
değerlendirmelerde 
bulunulurken, bundan 
sonra yapılacak 
çalışmalar da ele alındı.

“
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Tonbul “Memur-Sen Toplu Sözleşmeye de toplumsal söz-
leşmeye de evet diyerek toplu sözleşmenin mimarı olmuş-
tur. Toplu Sözleşme demokrasinin gereğidir” dedi. 

Toplantıya konuşmacı olarak katılan Marmara Üniversite-
si İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Anık “Örgütlü 

Bir Toplum Olma Yolunda Sendikal Mücadele’nin Yeri” ko-
nulu bir konferans verdi. 

Yine programa katılan MEB Strateji Geliştirme Grup Baş-
kanı Baki Öztürk “Sendikal Kurum Kültürü ve Aidiyet Bi-
linci” konulu bir konuşma yaptı. 

Toplantıya katılan tüm Diyanet-Sen Şube Başkanı ve il 
temsilcilerine teşekkür plaketi verildi. 

20-21 Eylül 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen ve 2 gün de-
vam eden toplantının ikinci gününde Genel Başkan Yar-
dımcıları kendi sekreteryaları ile ilgili şube yönetim kurulu 
üyeleri ile ayrı ayrı toplantı yaparak bu güne kadar yapı-
lan çalışmaları değerlendirdiler. Önümüzdeki dönem yol 
haritalarının da belirlendiği toplantı oldukça verimli geçti. 

Diyanet-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 
Toplantısı Afyon’da Gerçekleştirildi  

“
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Diyanet-Sen’den Rotasyona Eylem Kararı

Toplantının sonuç bildirgesinde rotasyon sorununun din 
görevlilerini göçebeye çevirdiği vurgulanarak, her ilden 
yüzlerce kişinin bu yıl itibari ile rotasyona tabi tutulduğu, 
bu uygulamanın din görevlileri arasında büyük huzursuz-
luğa sebep olduğu ve çalışma barışını zedelediği ifadele-
rine yer verildi.

Özelde din görevlilerini, genelde ülkemizi ve dünya gün-
demini ilgilendiren kararların alındığı Diyanet-Sen Afyon-
karahisar Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı So-
nuç Bildirgesi’nde şu maddelere yer verildi: 

Rotasyon Sorunu İvedilikle Çözülmelidir

Diyanet İşleri Başkanlığı atama ve yer değiştirme yönet-
meliğinde yapılan değişiklikler kurum çalışanları arasında 
büyük huzursuzluklara sebep olmuştur. Adeta göçebe din 
görevlisine dönüştürülen kurum çalışanları yeni bir dü-
zenleme ile bu mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini 
beklemektedir. Söz konusu yönetmelik maddelerinin yü-
rürlükte kalması halinde idarece bunlara dayanılarak 120 
bini aşan personeli  ve aileleri ile birlikte yaklaşık 500 bin 
kişiyi ilgilendiren pek çok işlem tesis edileceğinden ileride 
telafisi güç veya imkânsız zararlara da neden olunacak-
tır. Bütün bu nedenler ortada olmasına rağmen kurum 
yetkililerinin ve siyasilerin din görevlilerinin mağduriyetini 

görmezden gelerek yönetmeliği uygulama konusundaki 
ısrarları bizleri eyleme mecbur kılmaktadır. 

Diyanet-Sen’in Afyonkarahisar Genişletilmiş Başkanlar 
Kurulu Sonuç Bildirgesinde yer alan diğer konu başlıkları 
şöyle: 

Yeni, Demokratik Sivil Bir Anayasa

Vekil ve Fahri İmam Hatipler ve Kur’an Kursu Öğreti-
cileri kadroya alınmalıdır

İlitam’a sınavsız geçiş hakkı tanınmalı ve kontenjan-
ları artırılmalıdır

İstihdam güçlükleri özel teşviklerle giderilmelidir

Kur’an Kursları ve Hafızlık müessesesi desteklenme-
lidir

Diyanet Akademisi Kurulmalıdır

Çözüm süreci devam ettirilmelidir

Küresel sermayenin kirli oyunlarının üzerine kararlı-
lıkla gidilmelidir

Kamuda kıyafet ve şekil dayatması son bulmalıdır

Yeni öğrenci yurtları yapılmalıdır

Suriye’deki katliamları kınıyoruz

Diyanet-Sen, Afyonkarahisar’da gerçekleştirdiği Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 
Toplantısı’nda din görevlilerine uygulanan rotasyonun kaldırılması için eylem 
kararı aldı.

“

“
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Camiler ve Din Görevlileri Haftamız Kutlu Olsun  

Toplum açısından son derece önemli olan camiler  ve din 
görevlilerinin toplumdaki yeri ve önemine dikkat çekmek, 
onların gerçek işlevini ortaya koymak, sıkıntılarını dile 
getirmek ve çözüm önerileri sunmak, camilerin daha iş-
levsel hale gelmesini sağlamak gibi ihtiyaçlar  “Camiler 
ve Din Görevlileri” haftasının kutlanmasına zemin hazır-
lamıştır. Toplumsal bir ihtiyaçtan doğan Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası 1986 yılından beri 1-7 Ekim tarihlerin-
de kutlanmaktadır. 

İbadetler ferdi olarak yapıldığı gibi bir kısmı da toplu ola-
rak yapılır. Toplu ibadet mekanları camilerdir. Zaten cami, 
kelime manası olarak “Toplanma Yeri” demektir. Bu top-
luluğu sevk ve idare eden birilerinin olması tabiidir. İmam 
Hatipliğin kaynağı da buradan başlar.  

Her yıl farklı bir tema ile kutlanan Camiler ve Din Görevli-
leri Haftası bu yıl  “Cami ve Gençlik” teması ile kutlanıyor. 
Rabbimizin insanlara bahşettiği en güzel nimetlerden bi-
risi olan gençlik maalesef kıymeti pek bilinmeyen bir za-
man dilimi olarak tüketilip gidiyor. Oysa gençlik insanın 
en verimli, en güçlü, gerek bedenen gerekse zihnen en 
rantalb çalışabileceği bir dönemdir. Gençlik heva ve he-
veslerinin de insanı bir o kadar etkisi altına alabileceği bu 
dönemi en güzel şekilde değerlendirmek gerekir. 

Hergün haberlerde okuduğumuz ve izlediğimiz uyuşturu-
cu ve haplardan hayatını kaybeden gençler bu ülkenin ve 
dünyanın geleceği adına çok büyük kayıptır. Gençlerimizi 
İslam ahlakı ile yetiştirmek onlara maddi manevi değer-

lerimizi en güzel şekilde öğretmek anne babalarının, öğ-
retmenlerin, din görevlilerinin ve toplum olarak hepimizin 
görevidir.  

Gençliğin değerinin bilinmesi, her türlü kötü ve zararlı 
alışkanlıklardan uzak durmak, Allah’a karşı olan kulluk 
görevlerini yerine getirmek, ailesi ve ülkesine karşı so-
rumlulukları yerine getirmekle mümkün olur. Hem dünya, 
hem de ahiret mutluluğunu kazanmak isteyen gençler,  
ömrünün en verimli çağını oyun, eğlence gibi boş ve fay-
dasız şeylerle heba etmemeli, bu fırsatın bir gün elden 
gideceğini düşünerek kendisi, ailesi ve milleti için hayırlı 
ve faydalı şeyler yaparak en iyi şekilde değerlendirmeli-
dir. İşte o zaman gençliğin değeri ve önemi bilinmiş olur.

Yüce Allah’ın evi olan camilerimiz gençlerin ve çocukların 
mekanı haline gelmelidir. Camilerimiz yalnızca ibadet-
hane değil aynı zamanda sosyal hayatın içinde yer alan 
eğitim ve kültürel hayatın çok canlı bir şekilde yaşandığı 
mekanlardır. Dinimizin öğretildiği, yardıma muhtaçların 
yardımına koşulduğu camilerimiz aynı zamanda milli bir-
lik ve bütünlüğümüzün de teminatıdır. 

Bu vesile ile “ Camileler ve din görevlileri haftasının in-
sanımız ve toplumumuz, din hizmeti veren din görevlileri 
için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz edi-
yoruz. Özellikle rotasyon uygulaması nedeniyle mağdur 
olan sıkıntı yaşayan din görevlilerimizin bu sorununun bir 
an önce çözülmesini diliyoruz. 
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6552 Sayılı Kanun’un Naklen Atamaya Bakan Yönü

Yasama organı tarafından son yıllarda mevzuat alanında 
ciddi değişimler ve güncellemeler yapılmaktadır. Tabi ki, bu 
değişim, dönüşüm ve güncellemeler Anayasa kapsamında 
hukuk devleti olmanın bir gereği olarak değerlendirilebilir. 

Kanun değişikliklerinin ve yapımının ne şekilde olacağı en 
başta Anaysamızda düzenlemiş bir meseledir. Bu meselenin 
kanun yapım tekniği bir tarafta dursun toplumsal düzeni inşa 
eden kanunlar, çıkarıldıkları dönemlerden sosyo-kültürel iz-
ler taşır ve her kanunun bir ruhu vardır. Akabinde değişen/
gelişen topsumsal ihtiyaçlar kanunların yetersiz olmasına 
veya uygulama imkanın olmamasına da yol açabilmektedir. 
Türk Ceza Kanunu’nda/Devlet Memurları Kanunu’nda/İdari 
Yargılama Usulü Kanunu’nda yapılan değişikler bu durumun 
somut örnekleridir. İşte bu kapsamda Yasama Organı, ka-
nunlarda düzenlemeler veya tamamen yenilemeler yapar. 
Ancak kanunun ruhunun ve uygulamasının aksamaması için 
kanun değişiklikleri o kanuna has olmalıdır. Yani bir kanun 
düzenlemesi ile birden çok kanunu ilgilendiren değişiklikler 
(zorunluluk durumları hariç) yapılmamalıdır. 

Son zamanlarda ülkemizde “Torba Kanun” adı altında bu 
tarzda pek çok düzenleme yapılmaktadır. Yapılan düzen-
lemeler; sorunlara geçici çözüm üretmekte, uygulanabilirlik 
noktasında problemler çıkarmakta, birçok mağduriyete ne-
den olmakta ve adaletin tesisinde mahkeme kararlarının sü-
rekli değişimine neden olmaktadır. Işte yazımızın başlığında 
yer alan 6552 sayılı Kanun da bu şekilde çıkarılan kanunlara 
en somut ve güncel örnektir.    

6552 sayılı Kanun’un getirdiği yenilikler oldukça fazla olsa da 
biz olaya memur hukukuna ilişkin yapılan bir değişilik açısın-
dan bakmaya çalışacağız. Bu itibarla lokal yaklaşımımızın 
nedeni birazdan anlatacağımız üzere meselenin doğrudan 
“Atama” davalarını ilgilendirmesidir. Yani naklen atama iş-
lemine karşı dava açıp davayı kazanan bir personelimi-
zin eski görev yerine dönmesi (elindeki bu kararın idari 
açıdan uygulanması) ne şekilde olacaktır? Burada bu 
soruya cevap bulmaya çalışacağız. Söz konusu Kanun ile 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda (İYUK) önemli 
değişiklikler yapılmıştır. 

Güncel düzenlemeye ilişkin izaha geçmeden önce konumuz-
la ilgili olarak 06.03.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe giren 6526 sayılı bir başka Torba Kanun 
ile İYUK 28. maddesi birinci fıkrasında “…Kamu görevlileri 
hakkında tesis edilen atama, görevden alma, göreve son 
verme, naklen veya vekâleten atama, yer değiştirme, görev 
ve unvan değişikliği işlemleriyle ilgili olarak verilen iptal ve 
yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararlarının ge-
reği; dava konusu edilen kadronun boş olması hâlinde bu 
kadroya, boş olmaması hâlinde ise aynı kurumda kazanılmış 
hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanmak su-

retiyle yerine getirilir.” şeklindeki cümlesiyle değişiklik yapıl-
mıştır. Bu değişiklikle tüm kamu görevlileri naklen atanma-
ları halinde dava açtıklarında dava lehlerine neticelense bile 
kamu görevlilerinin eski kadroları dolu ise tekrar o kadroya 
dönemeyecekleri aynı şartlarda uygun başka bir kadroya 
atanacakları hüküm altına alınmıştır.

Bu değişiklik henüz yerleşmeden/anlaşılmadan yaklaşık 9 
ay sonra 11.09.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlana-
rak yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanun ile şu anda yürürlükte 
olan İYUK 28. maddesinin birinci fıkrasında yukarıda belirti-
len cümle tamamen değiştirilerek “…Ancak, 23/4/1981 tarihli 
ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usu-
lüne İlişkin Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde gösteri-
len unvanları taşıyan görevler ile farklı atama usullerine tabi 
olsalar dâhi daire başkanı ve üstü görevlere, sivil memurlar 
hariç kolluk teşkilatlarının kadrolarına; açıktan, naklen veya 
vekâleten yapılan atama ve bu görevlerden alınma, bu gö-
revlerle ilgili yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlem-
leri hakkında verilen mahkeme kararlarının gereği, ilgilinin 
kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya 
atanması suretiyle iki yıl içinde yerine getirilir. Bu görevliler 
hakkındaki mezkur işlemlerin uygulanması, telafisi güç veya 
imkânsız zararları doğuran hâllerden sayılmaz. Bu fıkranın 
üçüncü cümlesinde belirtilen işlemlerle ilgili mahkeme ka-
rarlarının yerine getirilmemesi ceza soruşturması ve kovuş-
turmasına konu edilemez; ancak disiplin hükümleri saklıdır.” 
şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Bu düzenleme önceki düzenlemeye göre daha kazuistik me-
todla yapılmış olup tüm kamu görevlilerini değilde bazı kamu 
görevlilerinin atanmaları halinde mahkeme kararının nasıl 
uygulanacağı belirlemiştir. Maddeyi Diyanet ve Vakıf çalışan-
ları bağlamında değerlendirdiğimizde ise; madde de geçen 
2451 sayılı Kanun’un (1) ve (2) sayılı cetvelerinde Diyanet 
İşleri Başkanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğü İdare Meclis Başkan ve Üyeleri şeklinde 
üst düzey personelin yer aldığı görülmektedir. Bunun hari-
cinde madde daire başkanlarını, daha üst görev yapanları ve 
kolluk kadrolarında görev yapanları da kapsamaktadır. Bura-
da saydığımız kadroların dışında görev yapan “sivil memur-
lar” bu madde kapsamında değildirler. Yani üst düzey Diya-
net ve Vakıf çalışanları hariç diğer kamu görevlileri (özellikle 
taşra teşkilatında çalışanlar: imam-hatip, müezzin-kayyım 
gibi) madde kapsamında  olmayacaklardır. Kanaatimizce bu 
değişiklikten sonra Diyanet ve Vakıf çalışanları, haklarında 
tesis edilen naklen atanma işlemlerini dava ettiklerinde ve 
davayı kazandıklarında (naklen atanma işlemi iptal edildiğin-
de) eski kadrosunun boş olma şartı aranmadan kadrolarına 
dönebilme imkanını sağlayacaklardır.

Av. H. Muharrem MANKIR

Hukuk Köşesi
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Memur-Sen’den Yüksek Lisans İçin Yeni Adım

Geçtiğimiz iki yılda Türkiye’nin çeşitli illerindeki üniversi-
telerle yaptığı anlaşmalarla 3 bine yakın üyesinin yüksek 
lisans yapmasını sağlayan Memur-Sen, Türkiye’nin dört 
bir yanında eğitim faaliyetleri yürüten Sınav Eğitim Ku-
rumları’na ait Sınav Akademi ile yüksek lisans anlaşma-
sı yaptı. Anlaşmaya Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu ile Sınav Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu 
Başkanı Metin Özer imza attı.

Memur-Sen Konfederasyonu’nun iki yıl önce başlattığı 
yüksek lisans seferberliğinde yeni bir adım atıldı. Geçti-
ğimiz iki yılda Türkiye’nin çeşitli illerindeki üniversitelerle 
yaptığı anlaşmalarla 3 bine yakın üyesinin yüksek lisans 
yapmasını sağlayan Memur-Sen, üyelerinin en iyi hizmeti 
alabilmesi için Türkiye’nin köklü ve önemli eğitim kurum-
larından Sınav Eğitim Kurumları’na ait Sınav Akademi ile 
danışmanlık hizmeti konusunda işbirliği anlaşması yaptı. 
Memur-Sen Konfederasyonu’nun 800 bine yaklaşan üye-
sine başta yüksek lisans olmak üzere çeşitli eğitim fırsat-
ları sunmak için kurduğu Memur-Sen Akademi önemli bir 
anlaşmaya imza atmış oldu.

Memur-Sen Genel Merkezi’nde Memur-Sen Genel Baş-
kanı Ahmet Gündoğdu ile Sınav Eğitim Kurumları Yö-

netim Kurulu Başkanı Metin Özer tarafından imzalanan 
anlaşma gereği, Memur-Sen’in, üyelerine sunduğu baş-
ta yüksek lisans olmak üzere çeşitli eğitim hizmetlerinin 
planlanması ve yürütülmesi süreçlerini Sınav Akademi 
üstlenecek. 

Geçtiğimiz iki yılda başka eğitim kurumlarından danış-
manlık hizmeti alan Memur-Sen Akademi, yeni dönemde 
Türkiye’de çok sayıda şubesi ve personeliyle başarılı bir 
eğitim kurumu olarak kendisini kanıtlayan Sınav Akademi 
ile yoluna devam edecek. 

2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS BAŞVU-
RULARI BAŞLADI

Geçtiğimiz iki yılda Türkiye’nin çeşitli illerinde çok sayı-
da üniversite ile yapmış olduğu işbirliği neticesinde çok 
sayıda üyesine yüksek lisans hizmeti sunan Memur-Sen 
Akademi’de 2014-2015 Güz dönemi kayıtları başladı.

Sınırlı sayıdaki kontenjanlar ve detaylar için http://www.
sinavakademi.com.tr/memursen.aspx linkini inceleyebi-
lirsiniz. Linkteki başvuru formunu doldurmanız halinde 
eğitim koordinatörleri sizleri arayarak daha detaylı bilgi 
verecektir.
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Soykırıma Katılanlar Vatandaşlıktan 
Çıkarılsın

Denetleme Kurulu 2014 Yılı 1. Denetimini 
Gerçekleştirdi

Memur-Sen, terör devleti İsrail’in 
Gazze’ye 7 Temmuz’dan bu yana dü-
zenlediği saldırıları Ankara Adliyesi 
önünde protesto etti, savaş ve soy-
kırım suçu işleyenler hakkında suç 
duyurusunda bulundu. Memur-Sen 
üyeleri adına basın açıklamasını ya-
pan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan 
Vekili Ahmet Özer, “Dünyanın gözü 
önünde soykırım yapanlar, vatandaş-
lıktan çıkarılsın, yargılansın, kollarına 
kelepçe vurulsun” dedi.

Memur-Sen, terör devleti İsrail’in 
Gazze’ye 7 Temmuz’dan bu yana dü-
zenlediği saldırıları Ankara Adliyesi 
önünde yaptığı eylemle kınadı. Ey-
lemde sık sık “Katil İsrail, Filistin’den 
defol”, “Kahrolsun İsrail, kahrolsun ABD”, “Katil ABD, Ortadoğu’dan defol”, “Hamas’a selam, direnişe devam”, “Gazze 
Üzülme Ümmet seninle”, “Katil İsrail hesap verecek” sloganları atıldı.

Adliye önünde yapılan basın açıklamasının ardından Gazze’de soykırım yapan İsrail ve işbirlikçileri hakkında suç 
duyurusunda bulunuldu. Öte yandan katliama katılan çifte vatandaşlardan İsrail’de askerlik yapanların vatandaşlıktan 
çıkarılması, bu kişilerin “soykırım suçlusu” olarak yargı önünde hesap vermesi talep edildi.

Diyanet-Sen Genel Denetleme Kuru-
lu 2014 yılı 1. olağan denetimini ger-
çekleştirdi. Denetleme Kurulu Baş-
kanı Emin Çil ve üyeler İrfan Bakır 
ve Şaban Coşkun’dan oluşan kurul, 
23-24-25  Haziran  2014 tarihlerinde 
Diyanet-Sen’ in 2014 yılı faaliyetlerini 
inceledi. Kurul üyeleri yönetim kurulu 
üyelerinden de bilgi aldı. 

3 gün süren denetlemeler sonu-
cu raporunu oluşturan kurul, Diya-
net-Sen’in kurumsal kimliğin gereği 
disiplinli, düzenli ve sistematik çalış-
tığını belirterek,  Genel Yönetim Ku-
ruluna yeni çalışmalarında başarılar 
diledi.
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Din Hizmetlerinde Görevli 
Personelin Hafta Tatili 

Sorunu

İmam Hatip ve Müezzin Kayyımlar mesleklerinin 
toplumdaki önemi ve mesailerinin çok farklı bir 
çalışma gerektirmesi nedeniyle çoğu zaman 
diğer kamu görevlilerinden daha fazla özverili ve 
daha özenli çalışmak zorundadırlar.

iyanet İşleri Başkanlığı per-
sonelinin çoğunluğunu din 
hizmetleri sınıfında görev 
yapan İmam-Hatip ve Müez-
zin-Kayyımlar oluşturmaktadır. 
İmam-Hatip ve Müezzin-Kay-
yımlar bu kutsal görevlerini 

ülkemizin dört bir yanında başarı ile ifa etmeye 
çalışmaktadırlar. Din hizmetlerinde çalışan bu 
kamu görevlileri mesleklerinin toplumdaki önemi 
ve mesailerinin çok farklı bir çalışma gerektirmesi 
nedeniyle çoğu zaman diğer kamu görevlilerinden 
daha fazla özverili ve daha özenli çalışmak zo-
rundadırlar. Ancak diğer memurlardan çok daha 
özenli olmak ve çok daha uzun süreli çalışmak 
gibi mesleklerinin çeşitli zorluklarına rağmen, hiç 
değilse diğer memurlara tanınan dinlenme hakkı 
dahi din görevlilerine tanınmamıştır. Din görevli-
leri günlerinin büyük kısmını dolduran uzun süreli 
mesai yaptıkları halde diğer memurlara verilen iki 
günlük hafta tatili dahi çok görülmüştür.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Çalışma 
saatleri” başlıklı 99. maddesi tüm kamu çalışanları 
için haftalık çalışma süresini genel olarak 40 saat 
olduğunu ve tüm kamu çalışanları için Cumartesi 
ve Pazar günlerinin tatil olduğunu da düzenlen-
miştir. Bu durumda kamu görevlileri haftada iki 
gün tatil yapmaktadırlar. Ancak yine kamu görevli-
si olan camilerde görev yapan imam-hatip ve mü-
ezzin kayyımlar uygulamada hafta da bir gün tatil 
yaparak haftanın altı günü görev yapmak zorunda 
bırakılmaktadırlar. Kısaca din görevlilerine diğer 
memurlara tanınan iki gün tatil hakkı verilmemiştir. 
Bu durum en başta 1982 Anayasasında yer alan 
eşitlik ilkesine açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Bu 
da kamu görevlilerinden bir kısmını diğerlerinden 
daha olumsuz şartlara tabi tutarak eşitliği bozduğu 
gibi bir kısım kamu görevlilerinin performansını da 
olumsuz etkilemektedir. Camilerde görev yapan 
imam-hatipler ile müezzin-kayyımlar haftanın altı 
günü boyunca, sabah namazı için sabahın erken 
saatlerinde göreve başlayıp, özellikle yaz akşam-

D
“

“
larında çok geç vakitlere kadar görevden 
ayrılamamaktadırlar. Bütün güne yayılan 
uzun mesailer ve kısa tatiller sadece ca-
milerde görev yapan imam-hatipler ile 
müezzin-kayyımları değil, ailelerini de 
mağdur etmektedir. Örneğin hafta sonu 
çocuğunu şehir dışında gireceği sınava 
götüren bir üyemiz (imam-hatip) hakkın-
da idarece mesaisini aksattığı gerekçe-
siyle soruşturma açılmıştır. 

Din görevlilerinin hafta sonu tatili ile ilgili 
633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuru-
luş Ve Görevleri Hakkında Kanun’un 12. 
maddesinin 7. fıkrası “Uzman vaiz, baş-
vaiz, uzman imam-hatip, başimam-ha-
tip, başmüezzin, Kur’an kursu uzman 
öğreticisi ve Kur’an kursu başöğreticisi 
ile murakıp kadrolarına atanmaya ilişkin 
hususlar ve bunlar ile vaiz, imam-hatip, 
müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğre-
ticilerinin çalışma, usul ve esasları ile 
imam-hatipler ve müezzin-kayyımların 
haftalık iznine ve bayram tatillerinde izin 
kullanmalarına ilişkin hususlar yönetme-
likle düzenlenir.” şeklinde düzenlenmiştir. 

Bu konu ile ilgili mevzuat düzenlemesi 
bağlamında 17.06.2014 tarihli ve 29033 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe Diyanet İşleri Başkanlığı Gö-
rev Ve Çalışma Yönetmeliğinin “Cami 
görevlilerinin izinleri” başlıklı 47. 
Maddesi: “(1) Cami görevlileri haftalık 
ve diğer resmi tatil günlerindeki izinleri-
ni aşağıdaki esaslara göre kullanırlar. a) 
Cuma günü ve dini bayramların birinci 
günleri ile diğer dini gün ve gecelerde 
haftalık izin kullanamazlar. Bu günler dı-
şında olmak üzere haftanın bir gününde 
izinli sayılırlar. Haftalık izin günleri, dini 
bayramların birinci günü ile diğer dini 
gün ve gecelere rastladığında, bir önceki 

veya bir sonraki günde izinlerini kullanır-
lar. b) Cami görevlilerinin hangi günlerde 
haftalık izin kullanacakları, istekleri de 
dikkate alınarak müftülükçe belirlenir. c) 
Birden fazla imam-hatip ve/veya müez-
zin-kayyımı olan camilerde haftalık izin 
günü dışındaki günlerde, namaz vakit-
lerinde görevlilerin tamamı camide bu-
lunurlar ve görevi nöbetleşe yaparlar. ç) 
Haftanın belirli günlerinde kapalı bulunan 
camilerin görevlileri, haftalık izinlerini bu 
günlerde kullanmış sayılırlar. (2) Cami 
görevlileri, dini bayramların birinci günleri 
haricinde bayram tatillerini, müftülüğün 
planlamasına göre yaparlar.” şeklinde 
düzenlenmiştir.  Din görevlilerine hafta 
da bir gün izin hakkı veren bu düzen-
lenme din görevlilerini memnun edecek 
nitelikte olmadığı gibi, çalışma huzurunu 
da olumsuz yönde etkilemekte ve idare-
nin sürekliliği ilkesine de aykırılık teşkil 
etmektedir. 

Son olarak, haftalık çalışma süresi dı-
şında hafta tatillerinde ve diğer dini bay-
ramlar ve resmi tatil günlerinde çalışmak 
zorunda kalan din görevlilerinin çalışma 
şartları eşitlik ve hakkaniyet ilkeleri kap-
samında yeniden düzenlenmeli ve kanu-
nen hakları olan hafta tatilini tüm kamu 
görevlileri gibi iki gün kullanmalıdırlar. 
Din görevlileri eğer bu hafta tatilinde 
mecburen çalışacaklarsa da fazla me-
sai ücretini de almalıdırlar. Diyanet-Sen 
olarak izah ettiğimiz bu hususlar, üyele-
rimizin hak ve menfaatleri doğrultusunda 
Toplu Sözleşme masasına, Kurum İdari 
Kurul ve Danışma Kurulu toplantılarına 
defaaten taşınmaktadır.

Ali BAYIR
Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden
Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı
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Kaş’ta Vefat Eden Üyemizin Ailesine Yardım Çeki
Geçirdiği feci trafik kazası sonucu vefat eden 
Antalya Kaş’tan üyemiz Mustafa Tatlıcı’nın aile-
sini Diyanet-Sen yalnız bırakmadı.  23 Haziran 
2014’te geçirdiği trafik kazasında vefat eden 
üyemizin ailesine 15 Bin TL ferdi kaza sigortası 
çeki verildi. 

Merhum hocamızın eşi Ayşe Tatlıcı ve çocukla-
rına Antalya Şube Başkanı Mehmet Yıldırım ta-
rafından SBN sigorta ile yapılan anlaşma gereği 
15 Bin TL ferdi kaza sigortası çeki takdim edildi. 
Antalya Şube Başkanı Mehmet Yıldırım, “Genç 
kardeşimizin vefatı bizleri de derinden üzmüş-
tür. Kendisine Allah’tan rahmet sizlere de baş-
sağlığı diliyorum. Diyanet-Sen olarak hocamızın 
emaneti olarak maddi manevi  elimizden gelini yapmayı sürdüreceğiz. Küçük bir katkı olarak sizlere bu çeki takdim 
ediyorum” dedi. 

Merhum Mustafa Tatlıcı’nın eşi Ayşe Tatlıcı da Diyanet-Sen’e teşekkür etti.

Trafik Kazasında Yaralanan Üyemize Yardım Çeki
Ardahan İli Posof İlçesinde  görevli üyelerimiz-
den Kadir Kasap’a geçirdiği trafik kazasında 
yaralanmasından dolayı 2500 TL yardım çeki 
verildi. Geçtiğimiz aylarda izinli gittiği memle-
keti Burdur İli Bucak ilçesinde kendi aracıyla 
geçirdiği trafik kazasında yaralanan üyemizin 
tedavi sonrasında dalağı alınmıştı.  Sendika-
mızın anlaşması gereği ferdi kaza sigortası 
kapsamında kendisine 2500 TL  ferdi sigorta 
çeki Ardahan İl Temsilcisi Yavuz Çetinkaya ta-
rafından takdim edildi. Diyanet-Sen Ardahan İl 
Temsilcisi Yavuz Çetinkaya, Kadir Kasap Ho-
camıza geçmiş olsun dileklerini ileterek yar-
dım çekini takdim etti.  

Elim Kaza’da Vefat Eden Üyemizin Ailesine 15 Bin TL’lik Çek
Sakarya Akyazı’da görev yaparken geçirdiği 
elim trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 
üyemiz Halil İbrahim Mutlu’nun ailesine 15 Bin 
TL ferdi kaza sigortası çeki verildi.

Göreve yeni başlayan Genç İmam Hatibimi-
zin Sakarya Karaçam’da ikamet eden ailesini 
ziyaret eden Sakarya Şube Başkanı Ali Gü-
zeldal ve yönetim kurulu üyeleri vefat eden 
üyemizin anne babasına başsağlığı dileklerini 
ileterek 15 Bin TL’lik ferdi kaza sigorta çekini 
takdim ettiler.

Çekler
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Genç  İmam Trafik Kazasında Vefat Etti
Ayancık İlçe Müftülüğünde İmam-Hatip olarak 
görev yapan Ayhan Çetinkaya geçirdiği trafik 
kazasında hayatını kaybetti.

Ayancık Yarenler Köyü nüfusuna kayıtlı 1989 
doğumlu olan ve Ayancık İlçesi Bakırlı Zaviye 
Köyü Camii İmam-Hatiplik görevini sürdüren 
Ayhan Çetinkaya, 26 Haziran 2014 Perşembe 
günü İlçe merkezinden görev yaptığı köye dö-
nerken, havanın yağmurlu ve yerlerin kaygan 
olması dolayısıyla  direksiyon hakimiyetini kay-
bederek şarampole yuvarlanarak hayatını kay-
betti.  Cenazesi 27 Haziran 2014 Cuma günü 
ikindi namazının ardından Yarenler Köyü Pelit-
çik Mahallesindeki kabristana defnedildi.

Üyemiz merhum Ayhan Çetinkaya’ya Yüce Al-
lah’tan Rahmet, ailesi başta olmak üzere dost 
ve akrabalarına, Ayancık İlçe Müftülüğü camia-
sına ve Diyanet-Sen  teşkilatına başsağlığı dili-
yoruz.

Kumlu Müftüsü Taha Demir ve İlçe Temsilcimiz Cevdet Borazan Hakkın 
Rahmetine Kavuştu

Hatay Kumlu İlçe Müftüsü Mehmet Taha 
Demir ve Müftülük Şoförü ve Diyanet-Sen 
Kumlu Temsilcisi Cevdet Borazan geçir-
dikleri feci trafik kazası sonucu vefat etti. 

Hatay İl Müftülüğü’nün 13 Mart 2014 
Perşembe akşamı düzenlemiş olduğu 
“Çanakkale Zaferi ve Şehitlerimiz” prog-
ramı dönüşünde Kumlu İlçe Müftüsü 
Mehmet Taha Demir, Vaiz Yahya Berköz, 
İmam-Hatip Ali Korkmaz ile şoför Cevdet 
Borazan’ın içinde bulunduğu araç Kumlu 
güzergahında elim bir trafik kazası ge-
çirdi. Kaza sonucu aynı zamanda Diya-
net-Sen Kumlu Temsilcisi  Şoför Cevdet 
Borazan  olay yerinde hayatını kaybetti.  
İlçe Müftüsü Demir ise ertesi gün kaldırıl-
dığı hastanede vefat etti. 

14 Mart 2014 Cuma günü İkindi namazını 
müteakip Yayladağı Alemi köyünde Kumlu Müftülük Makam Şoförü Cevdet Borazan defnedildi.  Defin merasimi sıra-
sında Kumlu İlçe Müftüsü Mehmet Taha Demir’in Rahmet-i Rahmana kavuştuğu haberi geldi.

Merhum Müftü Demir’in cenazesi 15 Mart 2014 Cumartesi günü öğle namazını müteakip Altınözü Fatikli Mahallesinde 
yapılan törenle defnedildi.

Çekler
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Aydın Nazilli Teşkilat Çalışması 
Gerçekleştirildi
Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Omur-
ca Aydın Nazilli’de teşkilat çalışmasında bulundu.

20 Mart 2014’te gerçekleştirilen Nazilli İlçe Müftülük Din 
Görevlileri Aylık Mutat Toplantısı’na katılan omurca Diya-
net-Sen’in değerler sendikacılığı yaptığını belirterek “10 
yıldır yetkili sendikayız ve her yıl güçlenerek yolumuza 
üyelerimizden aldığımız güçle devam ediyoruz.

Bu başarı samimi ve ihlaslı çalışmanın birlik ve beraberlik 
ruhunu iyi yakalamanın bir sonucudur.” dedi. 

Omurca ayrıca Nazilli İlçe Müftüsü Necati Topaloğlu’nu , 
Diyanet-Sen Aydın Şubesi Eski Başkanı Rıdvan Aydın’ı 
ve Nazilli Memur-Sen İlçe teşkilatı üyelerini ziyaret etti. 

Bitlis Teşkilat Çalışması Yapıldı

Diyanet-Sen Basın ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Cebrail Yakışır Bitlis ve ilçelerinde teşkilat ça-
lışmasında bulundu. 

17-18 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen teşkilat ça-
lışmalarında Genel Başkan Yardımcısı Yakışır İl Müftülük  
ve Ahlat İlçe Müftülük Din Görevlileri Mutat Toplantılarına 
katılarak  Diyanet-Sen’in kazanımları, çalışmaları, örgüt-
lenmenin önemi, Diyanet-Sen’in değerler sendikacılığı 
konularında katılımcılara bilgi verdi. 

Yaşıkır ayrıca İl Valisi Orhan Öztürk’ü makamında ziyaret 
etti. 

İlçe müftülüklerini de ziyaret eden Yakışır, müftülük per-
soneli ile yapılacak çalışmalar konusunda görüş alışveri-
şinde bulundu. 

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Gül-
demir teşkilat çalışması kapsamında Bolu ve ilçelerinde 
din görevlileri aylık mutat toplantılarına katıldı. 

17-18-19 ve 25 Mart tarihlerinde Bolu Merkez ve Seben, 
Yeniçağ ve Dörtdivan ilçe müftülük toplantılarına katılan 
Güldemir, Diyanet-Sen’in kazanımları, sendikalı olmanın 
gerekleri, genel merkez çalışmaları, Diyanet-Sen’in sen-
dikal vizyonu ve misyonu konusunda katılımcılara bilgi 
verdi. 

Güldemir ayrıca göreve yeni başlayan Bolu İl Müftüsü 
İzani Turan’ı Şube Başkanı Bayram Tekeşin ile birlikte zi-
yaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde 
bulundu. 

Teşkilat
Çalışmaları

Bolu Teşkilat Çalışması Geniş Katılımla Gerçekleşti
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Denizli ve İlçelerinde Teşkilat 
Çalışması Yapıldı

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Omur-
ca Denizli ve ilçelerinde teşkilat çalışmalarında bulundu. 
17 Mart 2014’te gerçekleştirilen teşkilat çalışmalarında 
Pamukkale merkez ve Merkez Efendi ve Acıpayam ilçe 
müftülük aylık din görevlileri toplantılarına  ve Pamukkale 
İlçe Kur’an Kursu Öğreticilerine yönelik toplantıya katıldı. 

Diyanet-Sen’in çalışmaları ve kazanımları konusunda ka-
tılımcılara bilgi veren Omurca ayrıca güncel konular hak-
kında da değerlendirmelerde bulundu.

Omurca  Denizli İl Müftüsü Veysel Çakı, Pamukkale Mer-
kez İlçe Müftüsü Musa Bilgiç’i müftülük makamlarında 
ziyaret ederek Diyanet-Sen’in çalışmaları konusunda bil-
gi verdi. Omurca ayrıca Acıpayam’da 18 Mart  Şehitleri 
Anma Programı kapsamında düzenlenen konferansa ka-
tılarak bir konuşma yaptı. 

Ordu ve İlçelerinde Teşkilat 
Çalışması

Diyanet-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Ordu 
ve İlçelerinde teşkilat çalışmasında bulundular. 16-17-18 
Haziran 2014’te gerçekleştirilen çalışmalara Genel Baş-
kan Vekili Hacibey Özkan ve Genel Başkan Yardımcıları 
Ali Bayır ve Mehmet Yaman katıldı. 

Teşkilat çalışmaları kapsamında Fatsa, Ulubey, Mesudi-
ye, Gürgentepe, Gölköy, Kabataş, Aybastı, Çatalpınar, 
Korgan, Altınordu, İkizce ve Ünye ilçe müftülük din gö-
revlileri aylık mutat  toplantılarına katılan genel merkez 
yönetim kurulu üyeleri ayrıca ilçe müftülerini de ziyaret 
ettiler. Ziyaretlerde sendikal kazanımlar, Diyanet-Sen’in 
çalışmaları, örgütlenmenin önemi ve güncel konularda 
katılımcılara bilgi verildi. 

İl Müftüsü Mustafa Kolukısayı Müftülük makamında ziya-
ret eden Genel Başkan Vekili Hacibey Özkan’a  Ordu 1 
Nolu Şube Başkanı Abdülkadir Demir de eşlik etti. 

Özkan ayrıca Ordu’da din görevlileri tarafından oluştu-
rulan Din Görevlileri Kurtarma Ekibini de ziyaret ederek 
çalışmaları konusunda bilgi aldı. 

Mardin Teşkilat Çalışması Yapıldı

Diyanet-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Mar-
din ve ilçelerinde teşkilat çalışmasında bulundu. 15 Nisan 
2014’te gerçekleştirilen teşkilat çalışmasına Genel Baş-
kan Vekili Hacibey Özkan ve Genel Başkan Yardımcıları 
Mehmet Ali Güldemir ve Ali Bayır katıldı. 

Mardin merkez Artuklu  İl Müftülüğü ve Midyat ve Savur 
İlçe Müftülük  Din Görevlileri aylık mutat toplantılarına 
katılan genel merkez yönetim kurulu üyeleri Diyanet-Sen 
kazanımları, eğitim çalışmaları, değerler sendikacılığı, ör-
gütlenmenin önemi ve güncel konularla ilgili katılımcılara 
bilgi verdiler. 

Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Mardin Şube Baş-
kanı Abdülkadir Kurtuluş ile birlikte İl Müftüsü Dursun Ali 
Çoşkun, Merkez Artuklu İlçe Müftüsü Masum Taşçı ve 
Savur İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu’nu ziyaret ede-
rek sendikal çalışmalar konusunda bilgi verdiler. Genel 
Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ayrıca taziye ziyaretlerin-
de bulundular. 

Teşkilat
Çalışmaları
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Teşkilat
Çalışmaları

İstanbul 1 Teşkilat Çalışması Yapıldı

Diyanet-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri İstan-
bul 1 Nolu Şubeye bağlı ilçelerde teşkilat çalışmasında 
bulundu.  9 Nisan 2014’te gerçekleştirilen teşkilat çalış-
masına Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Güldemir 
ve Mehmet Ali Omurca katıldı. 

Teşkilat çalışması kapsamında Sarıyer, Fatih ve Şişli İlçe 
Müftülük Aylık Din Görevlileri Toplantılarına katılan Gül-
demir ve Omurca katılımcılara sendikal konularda bilgi 
verdi.İlçe müftülük toplantıları oldukça verimli geçti. 

Zonguldak ve Ereğli Teşkilat 
Çalışması Yapıldı

Diyanet-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Zon-
guldak ve Ereğli’de teşkilat çalışmasında bulundu. Zon-
guldak merkez ve Ereğli İlçe Müftülük Aylık Mutat top-
lantılarına katılan Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali 
Güldemir ve Mehmet Ali Omurca ayrıca Zonguldak İl Müf-
tüsü Nuh Korkmaz ve Ereğli İlçe Müftüsü Recai Albayrak’ı 
müftülük makamında ziyaret ederek Diyanet-Sen’in çalış-
maları konusunda bilgi verdiler. 

Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri daha sonra Diya-
net-Sen Çaycuma Eski Temsilcisi Hüseyin Kurubaş’ın 
oğlu ve Yeni Temsilci Kenan Tunç’un yeğeninin düğünü-
ne katıldılar. Düğüne ayrıca Çaycuma İlçe Müftüsü Ömer 
Şahin de katıldı. 

Diyanet-Sen Samsun 1 ve 2 Nolu Şube ve bağlı ilçe teş-
kilatları ziyaret edilerek sendikal çalışmalarda bulunuldu. 

Diyanet-Sen Genel Başkan Vekili Hacibey Özkan Sam-
sun ve ilçelerinde teşkilat çalışmasında bulundu. 17-20 
Mart 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen teşkilat çalışmala-
rına Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Nevzat Oy ve yöne-

timi ve Samsun 2 Nolu Şube Başkanı Mahmut Uzun ve 
yönetim kurulu üyeleri  de eşlik etti. 

Samsun merkez ilçe ve Vezirköprü, İlkadım, Havza, La-
dik, Kavak, ilçe mutat din görevlileri toplantılarına katılan 
Genel Başkan Vekili Hacıbey Özkan, Diyanet-Sen’in ça-
lışmaları, kazanımlar ve örgütlenmenin önemi konula-
rında katılımcılara bilgi verdi.  Özkan, şube yönetimleri 
ile birlikte İl Müftüsü Doç. Dr. Hayrettin Öztürk ve müftü 
yardımcıları, şube müdürleri ve müftülük personelini de 
ziyaret ederek Diyanet-Sen’in çalışmaları konusunda bil-
gi verdi. 

Özkan ayrıca ilçe yönetimleri ile birlikte Canik, Atakum, 
Bafra, Alaçam, Yakakent, Çarşamba, Tekkeköy, Terme 
İlçe Müftülerini ve müftülük personelini ziyaret ederek 
Kurum İdari Kurulu toplantısı öncesi görüşülecek konular 
üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Özkan daha sonra 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nü de ziyaret ederek vakıf çalı-
şanlarının sorunlarını ve KİK’e getirilecek konular ile ilgili 
görüş alışverişinde bulundu. 

Samsun 1 ve 2 Nolu Şube Teşkilat Çalışmaları Verimli Geçti
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Çanakkale Geleneksel Kır Pikniği 
Geniş Katılımla Gerçekleştirildi 

Diyanet-Sen Çanakkale Şubesi tarafından düzenlenen  
geleneksel kır pikniği 10 Haziran 2014’te Çan ilçesi Hacı-
lar Altı Çınarlık bölgesinde yapıldı. 

Piknik programına Genel Başkan Yardımcısı  Mehmet Ali 
Güldemir’ in yanı sıra Çan İlçe Belediye Başkanı Abdur-
rahman Kuzu, Çan İlçe  Müftüsü Ali Osman Bayrak, Geli-
bolu İlçe mMüftüsü Dr. İbrahim Özler, Çan İlçe Milli Eğitim 
Müdürü , Memur-Sen  Çan ilçe teşkilatı, Diyanet-Sen Ça-
nakkale Şubesi ilçe teşkilatları katıldı.

Diyanet-Sen Çanakkale Şube Başkanı Sefahattin Çiloğ-
lu’da şube olarak yaptıkları çalışmalar konusunda katı-
lımcılara bilgi verdi.  

Vali Kıraç’tan Diyarbakır Şubesi’ne 
Ziyaret

Diyarbakır Valisi Mustafa Cahit Kıraç Diyanet-Sen Diyar-
bakır Şubesini ziyaret etti. Sendika faaliyetleri hakkında 
Şube Başkanı Ömer Evsen’ den bilgi alan Kıraç, sivil 
toplumun öneminde değinerek, “Diyanet-Sen Diyarbakır 
Şube Başkanı Ömer Evsen ve yönetim kurulu üyelerine 
Yeşilay’a verdikleri destek ve çalışmalardan dolayı teşek-
kür etti. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şube Baş-
kanı Ömer Evsen “Sivil toplum örgütleri olarak toplumun 
sorunlarıyla ilgilenmek gibi geniş bir alanda sorumluluk 
yüklendiklerini belirtti.

Çorum Çatak Pikniği Geniş Katılımla 
Gerçekleştirildi

Diyanet -Sen Çorum Şubesi tarafından düzenlenen Ge-
leneksel Çatak Buluşması geniş katılımla gerçekleştirildi.

Etkinliğe  AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Çorum 
Milletvekili Murat Yıldırım, Memur Sen Genel Başkan 
Yardımcısı ve Diyanet Sen Genel Başkanı Mehmet Bay-
raktutar, Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcıları Mehmet 
Ali Güldemir , Mehmet Ali Omurca, Diyanet Sen Çorum 
Şubesi Başkanı Ali Yıldız, Memur Sen İl Başkanı Ahmet 
Saatçi, Ensar Vakfı Çorum Şubesi Başkanı Halil İbrahim 
Aşkın, sendika üyeleri ve aileleri katıldı. Yoğun bir katı-
lımla gerçekleştirilen Geleneksel Çatak Pikniği çuval ve 
yumurta yarışmaları ile akşama kadar devam etti. 

Hakkari’de Din Görevlileri Piknikte 
Buluştu

Diyanet-Sen Hakkari İl Temsilciliği’nin düzenlediği pik-
nik programı geniş katılımla gerçekleştirildi. 16 Haziran 
2014’te gerçekleştirilen piknik programına İl Müftüsü 
Mehmet Faysal ve tüm müftülük personeli katıldı. 

Merkeze bağlı Otluca Köyü mesire alanında gerçekleşti-
rilen piknikte konuşan İl Temsilcisi Şemsettin Uçar Diya-
net-Sen’in bu yıl 11.  kez yetkiyi göğüslediğini hatırlatarak 
“Diyanet-Sen her zaman üyesinin, kurum çalışanlarının, 
milletimizin ve tüm İslam ümmetinin yanında yer almıştır. 
Nerede bir mazlum varsa onun yanında olmuştur. Hiçbir 
zaman yalnızca ücret sendikacılığı yapmamıştır. Bu an-
layış Diyanet-Sen’e başarıyı ve 11 yıldır istikrarla sürdü-
rülen yetkiyi getirmiştir. Bu başarıda emeği olan herkese 
çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. 

İl Haberleri
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Karabük Şubesi İftarı Geniş 
Katılımla Gerçekleştirildi

Diyanet-Sen Karabük Şubesi tarafından 15 Temmuz’da   
düzenlenen iftar programı geniş katılımla gerçekleştirildi. 
Genel Merkez Yönetiminden Genel Başkan Yardımcıları 
Mehmet Ali Güldemir, Mehmet Ali Omurca ve Cebrail Ya-
kışır’ın katıldığı iftar programına Karabük Şube Yönetimi 
ve üyeler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çeşitli 
daire amirleri ve Memur-Sen ve bağlı sendikaların temsil-
cileri katıldı. 

Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Karabük Şube 
Başkanı Fazlı Özçelik ile birlikte İl Müftüsü Halil Bektaş’ı 
müftülük makamında ziyaret ederek Diyanet-Sen’in ça-
lışmaları ve kazanımları konusunda Müftü Bektaş’a bilgi 
verdiler. Diyanet-Sen heyeti ayrıca Aile ve Sosyal Politi-
kalar İl Müdürü Durmuş Ali Daldallı’yı makamında ziyaret 
ederek çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Nevzat Oy: Peygamber  (SAV)  
ve Sahabesinin Samimiyetine 
İhtiyacımız Var

Diyanet-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Nevzat Oy, 
yönetim kurulu ve diğer üyelerin de katılımı ile Samsun 
İl Müftülüğü önünde Kutlu Doğum Haftası münasebeti ile 
bir basın açıklaması yaptı. 

Oy bu yıl Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin ana teması-
nın Peygamber Efendimiz ve samimiyet olduğuna vurgu 
yaparak “O’nun ve sahabesinin samimiyetine bu gün her 
zamankinden daha çok ihtiyacımız var” dedi. 

Kars’da Çanakkale Şehitleri ve 
Mehmet Akif Ersoy Gecesi

İlim Yayma Cemiyeti Kars Şubesi, Memur-sen, Eğitim 
Bir-Sen, Diyanet-Sen ve Sağlık-Sen’in ortaklaşa düzen-
lemiş olduğu ‘’Çanakkale Şehitleri ve Mehmet Akif Er-
soy’u Anma Programı’’  Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız, Kars Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş, Kars 
Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, Kafkas Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan ve yoğun bir halk 
katılımıyla gerçekleşti.

Daha sonra İlim Yayma Cemiyeti Kars Şubesi, Diya-
net-Sen, Memur -Sen, Eğitim Bir-Sen ve Sağlık-Sen tara-
fından Kars genelinde yapılan Mehmet Akif Ersoy’un Sa-
fahat adlı kitabından şiir okuma yarışmasında dereceye 
girenlerin ödüllerinin verilmesiyle gece son buldu.

Kırşehir Şubesi’nden Kayseri Gezisi

Diyanet-Sen Kırşehir Şubesi üyelerine yönelik Kayseri 
gezisi düzenledi. Kayseri Şube Başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu 
ve yönetim kurulu üyelerinin refakatinde Kayseri’nin tarihi 
ve turistlik yerleri gezildi. 

Belediye sosyal tesislerinde sabah kahvaltısı ile başla-
yan gezi programı  şehir merkezinde bulunan Anadolu 
Harikalar diyarı ve tarihi turistlik yerlerin gezilmesi ile de-
vam etti. Daha sonra  Erciyes Kayak merkezine  çıkan 
gezi grubu burada teleferiğe binerek kayak yapma fırsatı 
buldu.  Erciyes gezisinin ardından  Kayseri Diyanet-Sen 
Şubesi’nin yeni ofisinde hayırlı olsun ziyaretinde bulunan 
Kırşehir ekibi adına Şube Başkanı Mehmet Öztürk Kay-
seri Şube Başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu’na ve yönetim kurulu 
üyelerine göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı 
teşekkür etti. 

İl Haberleri
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Kütahya’da Çanakkale Şehitleri 
Anıldı

Diyanet-Sen Kütahya Şubesi 18 Mart Çanakkale Zaferi 
münasebeti ile bir program düzenledi. İldeki tüm din gö-
revlilerin davet edildiği yemekli toplantıya yoğun ilgi oldu. 

Şube Başkanı Nazif Kocaçoban programda yaptığı ko-
nuşmada Çanakkale ruhunun önemli olduğunu ecdadın 
canları karşılığında bizlere miras bıraktığı topraklara sa-
hip çıkmamız gerektiğini belirterek şehitlerimizin aziz ruh-
larını şad etmek için hatimler okunduğunu dualar edildiği-
ni söyledi. Ayrıca katılımcılara da teşekkür etti.

Programda Kütahya Diyanet-Sen Şube Başkanı Nazif 
Kocaçoban’a Kuder Başkanı  Turhan Bayatlı kalıcı hiz-
metlerinden dolayı plaket takdim etti.

Artık Van’ın da Bir Sahabesi Var

Siyer Araştırmaları Merkezi, Diyanet-Sen Van Şubesi 
tarafından düzenlenen “82 il 82 Sahabe” projesinin Van 
programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Siyer Araştırmaları Merkezinin başlatmış olduğu “82 il 
82 Sahabe” projesinin Van ayağında, Diyanet-Sen Van 
Şubesinin  düzenlediği program, Van Ticaret ve Sanayi 
Odası Konferans Salonu’nda halkın yoğun katılımı ile 
gerçekleştirildi.  

Program öncesi salona giren katılımcılara yazarlığını 
Muhammed Emin Yıldırım’ın yaptığı “Efendimizi Sahabe 
Gibi Sevmek” kitabı hediye edildi.

İl Haberleri

Tokat  Şube Başkanı Durmuş Babacan 
ve beraberindeki heyet Diyanet-Sen 
Genel Merkezini ziyaret ederek yeni 
hizmet binasının hayırlı olması temen-
nisinde bulundular. 

Genel Başkan Mehmet Bayraktutar ve 
yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden 
heyette Tokat Şube Başkanı Durmuş 
Babacan ve yönetim kurulu üyeleri ha-
zır bulundu. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Genel Başkan Mehmet Bayrak-
tutar, “Sendika olarak uzun zamandır 
kendi hizmet binamızın olmasını arzu 
ediyorduk. Amacımız daha güzel daha 
kaliteli hizmet sunmak , Rabbim bina-
mızın zekatını üyemize, ülkemize, mil-
letimize güzel hayırlı hizmetler sunarak 
ödemeyi nasip etsin” dedi.

Tokat Şubesi’nden  Genel Merkeze Hayırlı Olsun Ziyareti
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İl Haberleri

Şanlıurfa Şube Başkanı Aksan: 
İmama  Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz

Diyanet-Sen Şanlı-
urfa Şube Başkanı 
Abdülmecit Aksan 
Haliliye ilçesinde 
bulunan Süleymani-
ye Mahallesi Camii 
İmam Hatibi Yaşar 
Olcay’ın darp edilme-
sini kınayarak  “Olay-
da her ne kadar cami 
ya da imama karşı art 
niyet taşınmadığı gö-
rülse de imamlar ve 
camiler toplumumu-
zun nezih, herkes ve 
her kesimi tarafından 
saygı gösterilmesi ve 

korunması gereken unsurlarıdır. Her ne sebeple olursa 
olsun onlara karşı yapılan bir saldırı, toplumun mukad-
desatına yapılmış olur. Bu nedenle Diyanet-Sen olarak 
biz bu kardeşimize yapılan fiili saldırıyı şiddetle kınıyoruz. 
Dini müesseselerimize ve din görevlilerimize karşı bu tür 
saldırıların tekerrür etmesi halinde gerek hukuk nezdinde 
gerek toplum nezdinde bunların mahkum olması için ge-
rekli girişimlerin yapılacağının bilinmesini kamuoyuna arz 
ederiz” dedi.

Kayseri’de Eğitim Merkezi Tanışma 
Yemeği 

Diyanet-Sen Kayseri Şubesi, Eğitim merkezi dini ihtisas 
kursiyerlerine tanışma, kaynaşma ve istişare yemeği 
düzenledi. 4 Mart 2014’de gerçekleştirilen toplantıya Di-
yanet-Sen Genel Merkez Yönetiminden Genel Başkan 
Yardımcıları Mehmet Ali Güldemir ve Mehmet Yaman, 
Kayseri İl Müftüsü Ali Maraşlığil, Eğitim Merkezi Müdürü 
Abdul Kadir Kaptan, Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kal-
kan, İl Müftü Yardımcıları Mustafa Açıkalın, Mahmut Taş-
yapan, Galip Koçer, Atıf Akşit, Tandoğan Topçu, Melikgazi 
İlçe Müftüsü Musa Dolar, Kocasinan İlçe Müftüsü Yahya 
Çankaya, Talas İlçe Müftüsü Turgut Erhan, Kayseri Bem- 
Bir-Sen Başkanı Mehmet Karakaş, Kayseri İl Müftülüğü 
Personel Müdürü Şaban Çakır, Eğitim Merkezi Personel 
Müdürü Reşat Özalp, Diyanet-Sen Şube Başkanı İrfan 
Kaşıkçıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda da-
vetli katıldı. 

Yapılan konuşmaların ardından yapılabilecek yeni çalış-
malar konusunda istişarede bulunuldu. 

Rize’de Kur’an-ı Güzel Okuyan Hocamıza Kutlama Programı
Diyanet-Sen Rize Şubesi Kadın Kolları, 
6.Türkiye Kadın Din Görevlileri arası Ku-
ran-ı Kerim’i Güzel okuma yarışmasında 
3 üncü olan Rize Değirmendere Mahallesi 
Kuran Kursu Öğreticisi Eda Bakır adına 
kutlama programı düzenledi.

Kuran Kursu öğreticilerinin katıldığı prog-
ramda Diyanet-Sen Rize Şubesi Kadın 
Kolları Başkanı Müzeyyen Kopuz kısa bir 
konuşma yaparak “Kadın Din Görevlileri 
arası Kuran-ı Kerim’i Güzel okuma yarış-
masında 3 üncü olan Eda Bakır adına Di-
yanet-Sen Rize Şubesi olarak bir çay tertip 
ettik. Eda hocamızın uzun yıllar çalışması 
sonucunda elde ettiği başarılarından do-
layı canı gönülden kutluyoruz” dedi. Prog-
ram Diyanet-Sen Rize Şubesi Kadın Kolla-
rı Başkanı Müzeyyen Kopuz’un plaket ve 
hediye takdimlerinin ardından sona erdi.





Diyanet ve Vakıf Görevlileri
İçin İki Başucu Kitabı


