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Sendika kurma çalışmalarımız ile eş zamanlı olarak başlayan Diyanet İşleri Başkanlığı 
Teşkilat Yasası taleplerimiz nihayet yasa tasarımızın 1 Temmuz 2010’da TBMM Genel 
Kurulu’nda onaylanması ile nihayet buldu.  Sendika olarak çıkması için büyük uğraşlar 
verdiğimiz yasamızın tüm Diyanet camiasına ve Diyanet-Sen camiasına hayırlı olmasını 
dileriz. Teşkilat Yasası ile ilgili çalışmalarımıza dergimizde kısaca değinip geniş bilgi ve 
yasanın tam metni için broşür çalışması yapmayı uygun gördük. 

Merhum Genel Başkanımızın vefatının ardından onun bıraktığı güzel mirasa, sendikal anla-
yışa daha çok sarılarak yolumuza devam ediyoruz. Bu dönem Teşkilat Yasası’nın çıkması 
için yoğun mesai harcadığımız bir dönem oldu. Gerek tasarının hazırlanmasında görüş ve 
önerilerimizle, gerekse Plan Bütçe Komisyonu’ndaki ve TBMM Genel Kurulu’ndaki görüş-
melere sendika yönetimi olarak katıldık görüş ve önerilerimizle tasarının şekillenmesinde 
büyük rol oynadık. Tabi ki tasarıda eksikler bulunuyor. Her şey maalesef istediğimiz gibi 
olmuyor. Ancak bütün bunlara rağmen 30 yıldır yönetmeliklerle, genelgelerle yürütülen bir 
kurumdan kendi yasası olan bir kuruma geçmiş olmak büyük bir gelişmedir. 

Kurumun hiyerarşik bir yapıya kavuşarak, disipline edilmesi açısından teşkilat yasasının 
çıkmasını çok önemsiyoruz. 

Bunun yanında din hizmeti sınıfına yapılan maddi iyileştirmelerden tüm kurum çalışanların 
yararlanması hususunda sendikamız önerileri ile komisyonu ikna ederek kurumdaki tüm 
çalışanların maddi iyileştirmelerden yararlanmasını sağlamıştır. Yine vekil imamlarımı-
zın sözleşmeli statüye geçmesinin sağlanması, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın müsteşarlık 
statüsüne çıkarılması yasamızın getirdiği güzel yönlerdir. Yasayla ilgili ayrıntıları broşür 
çalışmamızla sizlere dergimizle eş zamanlı olarak ulaştıracağız. 

Yetkinin değişmeyen adresi olan Diyanet-Sen bu yıl   Diyanet ve Vakıf hizmet kolunda 
faaliyet gösteren diğer sendikalara büyük fark  atarak  genel yetkide ve Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nda 7. kez Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde ise ilk kez yetkiyi alarak  iki kurumu-
muzda da yetkili sendika olmayı başardı. Hizmet kolumuzdaki iki kurumda da yetkiyi alan 
sendikamız bu başarısı ile yetkisini taçlandırmış oldu. 

Yine bu dönem içerisinde Kızılcahamam Asya Termal Tesisleri Konferans Salonu’nda  28 
Şubat 2010’da  Başkanlar Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik.  Diyanet-Sen Genel Merkez 
Yönetimi, Şube Başkanları ve İl Temsilcileri’nin hazır bulunduğu toplantıda sendikal çalış-
malar hakkında bilgi verilerek 2010 yılı yol haritası belirlendi. 

Yine 5 Haziran  2010’da Emek Konuk Evi Toplantı Salonunda 2010 yılı  istişare toplantısını 
gerçekleştirdik.  Toplantıda 2009 ve 2010 yılı  çalışmaları değerlendirirken önümüzdeki 
dönemde yapılacak çalışmalar ve  toplu görüşmeler konusunda  görüş alışverişinde bu-
lunuldu.

Nisan Ayı KİK toplantılarımız sonucu alınan kararları ise daha önce yayımladığımızı broşür 
çalışmalarımızla sizlere ulaştırmıştık. 

Gerek yetkiyi almamızda, gerekse Teşkilat Yasamızın çıkmasında desteklerini hiçbir za-
man bizlerden esirgemeyen tüm şube, il ve ilçe yönetimlerimize ve siz değerli üyelerimize 
sendikamıza  yaptığınız katkılardan  dolayı teşekkür eder, yetkimizin ve Teşkilat Yasamızın  
tüm camiamıza hayırlı olmasını dileriz.

Bu dergimizde gerek  genel merkez çalışmalarına gerekse teşkilat haberlerimize büyük 
ağırlık verdik. Dergimizin hayırlı olmasını diler selam ve saygılarımızı sunarız….
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Çağımızda ekonomik ve sosyal gelişme, 
eğitim, dünyaya açılma gibi düşünce 
ve davranışlarla anlayışlar değişiyor. 

Otoriter ve geleneksel toplumun kasvetli kül-
türünün yerine, sanayi toplumunun renkli, ha-
reketli, yaşama sevincini öne çıkaran zihniyeti 
ülkemizde de gelişiyor. Bu yenilik ve değişim 
sonucu olarak Türkiye’de ve teşkilatımızda 
demokrasi kültürü ve dolayısıyla örgütlenme 
bilinci başarılı bir şekilde gelişmektedir. 

20. yüzyılın sonlarında başlayan dünya deği-
şim hareketinden ülkemizde etkilenmektedir. 
Yalnız ülkemizde otoriter, gelenekselci, ben 
bilirimci bu  anlayış, statükocu anlayışı ayak-
ta tutarak, halkla bütünleşmeyi, onunla ülke-
nin geleceğini paylaşmayı engellemektedir. 
Sivil toplum hareketinin gelişmesini geciktir-
mektedir. Ülkenin bu günkü tartışmalar içeri-
sinde olmasının yegane sebeplerinden birisi 
bu anlayıştır.  

Ülkemizde bu hızlı değişimi sivil toplum ku-
ruluşlarından olan sendikalar, hızlı bir şekilde 
yapılanıp (özellikle memur sendikacılığı) de-
ğişimden yana tavır alarak, her konuda kendi-
ni birikimli, donanımlı bir hale getirmesi ile 
sağlanmaktadır. 

Sendika, hakkı yenilenlerin ya da hakkı yeteri 
kadar güvence altında olmayanların talepleri-
ni taşıyan, güç ihtiyaçlarını ikame eden, sivil 
toplumun en çok ihtiyacı olan örgütlerdir. 

Sendikalar, temsil ettiği toplumun üyelerinin 
taleplerini, lobi faaliyetleri ile geniş çevreler 
ve ilişki içerisinde olduğu gruplar aracılığı 
ile iktidara yansıtmak isterler. Bu bağlamda 
ilişki sisteminde yönün siyasi partiden de-
ğil, sendikadan siyasi partiye doğru olması 
gerektiğini açıkça ortaya çıkarmak amacı ile 
çalışmalıdır. 

Bu gün bunun en güzel örneğini veren sendi-
kalardan bir tanesi Diyanet-Sen’dir.  Diyanet-
Sen kuruluşundan bu yana hiçbir grubun, 
siyasal topluluğun arka bahçesi olmadı. Her 
zaman doğruyu, olması gerekeni savundu, 
savunmaya devam edecektir. 

Diyanet-Sen kuruluşundan bu yana ülkede 
özellikle Diyanet camiasında değişimden 

yana olarak, gerçekleri söyleyerek projelerin-
den ve doğru bildiklerinden taviz vermeden 
çalışmalarına devam etmektedir. Bu ciddi ça-
lışmalarının meyvesini de almaktadır. 

Yetkiyi aldığı dönemden bu yana personel 
alımında ısrarlı davranması neticesi kurumu-
muza çok sayıda personel alınmıştır. İmam 
Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakülteleri’nin bitme 
noktasına gelmesinin önüne geçilmiştir. Üc-
retlerde ciddi iyileştirmeler sağlanmıştır. Ek 
ders ücretlerinin alınması (4/B’li personele 
de ek ders ücreti alınması hususunda ciddi 
çalışmalarımız var. İnşallah başaracağız.) 
örnekleri çoğalta biliriz. Sağduyulu Diyanet 
personelinin   bu ciddi iyileştirmelerin farkın-
da olduğunu biliyor ve buna inanıyorum. 

Çalıştığımız kurumun en ciddi sıkıntılarından 
birisi de  hiç kuşkusuz 30 yıldır çıkarılamayan 
teşkilat yasasıydı. Sendikamızın bu konuda 
çok ciddi gayretleri ve çalışmaları olmuştur. 
Bu çalışmalar neticesinde 01 Temmuz 2010 
tarihi itibari ile Teşkilat yasamız TBMM Genel 
Kurulu’nda kabul edildi ve Cumhurbaşkanı-
mızın imzasıyla yürürlüğe girecektir inşallah. 

Bu konuda kişiler ve kuruluşlar kendine paye 
çıkarmasın. Bu başarı,  Diyanet-Sen’in yap-
tığı başarılı çalışmaların (Genel merkez ve 
taşra teşkilatımızın) ürünüdür. Teşkilat yasa-
mızın çıkması ile elde edilen kazanımlarımız 
azımsanmayacak kadar çoktur. Çıkmaması 
için mücadele verenleri bu teşkilat unutma-
yacaktır. Çok yer alacağını bildiğim için ka-
zanımlarımızı burada sıralamıyorum. Herkes 
biliyor. İlgilenen üyelerimiz için internet sa-
hifemizde yayınladık. 

Diyanet yasa tasarısının Meclise indiği gün-
den, çıkana kadar geçen süreç içerisinde  
içerisinde gerek  alt komisyon çalışmalarında 
gerek Plan  Bütçe Komisyonundaki çalışma-
larda, gerekse TBMM Genel Kurulu çalışma-
larında  Diyanet -Sen Genel Başkanı olarak 
Genel Sekreterimizle birlikte  Diyanet- Sen’i 
temsilen hazır bulunduk. 

Meclisteki görüşmeleri  sonuna kadar takip 
ederek sizler adına bu güzel olayın gerçek-
leşmesi için bir nebze de olsun katkıda bu-
lunmayı görev bildik 

Saygı değer Diyanet-Senliler ve tüm mes-
lektaşlarım. Meclis çalışmalarında bu süre 
içerisinde şunu gördüm: Mecliste grubu 
bulunan bütün siyasi parti ve vekilleri Diya-
net İşleri Başkanlığı’na çok değer veriyorlar 
ve herkes tarafından dinimiz ve teşkilatımız 
personeline çok saygı duyuluyor. Özlük hak-
ları ve mali konularda daha iyisini imkanlar 
dahilinde  vermeye gayret ettiler. Bu ilginin 
oluşması biz diyanet personeli için gurur 
duyulması gereken bir durumdur. Verilen bu 
değere layık olmak için gayretlerimizi devam 
ettireceğiz. 

Teşkilat yasamızın çıkması için gayret göste-
ren, ilgi duyan öncelikle Başbakanımız Recep 
Tayyip Erdoğan Beyefendi’ye , Devlet Bakanı 
Faruk Çelik Beyefendiyi’e, Ak Parti milletve-
killerine ve diğer siyasi partilerimize sizler 
adına teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 

Üyelerinden aldığı güçle  7 yıldır yetkili sen-
dika olmayı başaran sendikamız bu yıl ba-
şarısına bir yenisi ekleyerek  Vakıflar’da da 
yetkiyi aldı. Bu başarı ile sendikamız yetkisini 
çift yetkiyle taçlandırmış oldu.  

Hiçbir başarı tesadüfi değildir. Başarı, halis 
niyet ve gayretli çalışmanın meyvesidir. Ba-
şarılı olanların her zaman başarılı çalışmaları, 
başarısız olanların da sayısız bahaneleri olur.

Diyanet-Sen olarak yetkili olduğumuz dö-
nemlerde elde edilen kazanımlar son 20 yılda 
elde edilmedi. Bu başarı tüm üyelerimizin 
ortak başarısıdır. Onun için DİYANET SEN’siz 
olmaz diyoruz.

Şunu da unutmamamız gerekir ki  Mer-
hum Genel Başkanımız Ahmet YILDIZ 
Beyefendi’nin  bu konu da verdiği emek, gay-
ret çok önemliydi. Ey gönül dostu,  Diyanet-
Sen sevdalısı, ruhun şad olsun. Bıraktığın 
bu büyük emanete bizler, tüm üyelerimizle, 
yaşadığımız müddetçe sahip çıkacağız. Zarar 
vermek isteyenler olabilecek. Allah onlara da 
fırsat vermesin (Amin) 

Genel Merkez Yönetim Kurulu adına en içten 
selam sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. 

Allah’a emanet olunuz.

Hiçbir Başarı
Tesadüfi Değildir
Mehmet BAYRAKTUTAR
Genel Başkan
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Diyanet-Sen Yetkisini
Çift Yetkiyle Taçlandırdı

DİVA-SEN

3.268

22.306

44.000

TÜRK DİYANET
VAKIF SEN

DİYANET-SEN

Yetkinin 7. Yılında

Sizlerle Güçlüyüz

İstikrarla Büyüyoruz...

Diyanet-Sen,  Diyanet ve Vakıf hizmet ko-
lunda faaliyet gösteren diğer sendikalara 
büyük fark  atarak  bu yıl genel yetkide ve 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 7. kez, Vakıflar Ge-
nel Müdürlüğü’nde ise ilk kez yetkiyi alarak  iki 
kurumumuzda da yetkili sendika olmayı başardı. 
Hizmet kolumuzdaki iki kurumda da yetkiyi alan 
sendikamız bu başarısı ile yetkisini taçlandırmış 
oldu. 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 26 Mayıs 2010’da  
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Meh-
met Emin Özafşar Başkanlığı’nda Diyanet ve 
Vakıf hizmet kolunda faaliyet gösteren sendika 
temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen top-
lantıda sendikaların üye sayıları tutanak altına 
alındı. 

Buna göre Diyanet-Sen, Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nda 43.662 ve Vakıflar’da 307 üye 
olmak üzere toplamda 43.969 üye sayısı ile ra-
kiplerine büyük fark atarak  hem genel yetkide 
hem de iki kurumunda da yetkili sendika olmayı 
başardı. 

Bu başarıda emeği olan tüm şube, il ve ilçe 

yönetimlerimize ve siz değerli üyelerimize sen-
dikamıza  yaptığınız katkılardan  dolayı teşekkür 
eder, yetkimizin tüm camiamıza hayırlı olmasını 
dileriz.

Birlikte rahmet  ve bereket vardır düşüncesinden 
hareketle örgütlenen,  bu örgütlenmeyi yetki ile 
taçlandıran ve 7 yıldır zirvede kalmayı başaran 
DİYANET-SEN  yoluna  siz değerli üyelerinden 
aldığı destek ve güçle devam ediyor. 

Bu gün 44 binlere ulaşmış üye sayısı ile yetkili 
sendika olarak dün nasıl saygın bir sivil toplum 
örgütü ise bu gün de aynı güçle yoluna devam 
ediyor.  

Biz Diyanet-Senliler ilkeli dürüst, sürekli kendini 
değiştiren ve geliştiren maddi-manevi değerle-
rimize ve kültürümüze sahip çıkan bir anlayışla 
bu mücadelemizi sürdürdüğümüz için başarılı-
yız. Başarılı olmaya, tabanımızın sesini en güçlü 
şekilde haykırmaya devam edeceğiz. 

İşte bu ilkeler dahilinde herkesi, ilkeli ve güçlü 
sendikacılık hedefinde birlikte hareket etmeye 
davet ediyoruz. Çünkü biz hizmet kolumuzda 

kötünün iyisi olmak değil Türkiye’nin en iyi si-
vil toplum örgütü ve Diyanet ve Vakıf görevlileri 
hizmet kolunda en iyi hizmeti ortaya koymayı 
hedefliyoruz. 

Başarının ancak sürekli gelişim ve değişimle 
süreklilik arz edeceğini bilen sendikamız yeni 
hedeflere üyelerinden aldığı destekle istikrarlı 
bir şekilde yürümektedir. 



Yetkili sendika olarak çıkması için büyük 
uğraşlar verdiğimiz Diyanet İşleri Başkan-
lığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 

ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı 30 yıllık bekleyişin ardından 
TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. 

Çalışmalarımız Meyvesini Verdi

Diyanet-Sen olarak yasa tasarısı çalışmalarının  
her  aşamasında yer aldık ve takipçisi olduk. 
Tasarıyla ilgili görüş ve önerilerimizi hazırlık 
aşamasında Devlet Bakanı Faruk Çelik’e sun-
duk. Yasa tasarısının eksiksiz ve tüm çalışanla-
rın haklarını en üst seviyede koruyacak şekilde 
çıkması için  TBMM komisyonlarındaki çalış-
malara katıldık,  görüş ve önerilerimizi sunarak 
kurumumuzun ve çalışanlarının daha verimli ve 
haklarından taviz vermeden çalışabilecekleri bir 
yasanın çıkması için elimizden gelen gayreti 
gösterdik. 

Merhum Genel Başkanımızın Ömrü Vefa 
Etmedi Ama…

Merhum Genel Başkanımız Ahmet Yıldız’ın 1998 
yılında ilk din görevleri sendikası Din-Gör-Sen’i 
kurmasıyla başlayan 12 yıllık çalışma ve gay-

retler nihayet yasanın çıkması ile son buldu. 
Merhum Genel Başkanımız Ahmet Yıldız’ın ömrü 
Teşkilat Yasa Tasarısını’nın çıktığını görmeye 
yetmedi ama Diyanet-Sen ailesi ve tüm din gö-
revlileri bu yasanın çıkmasında Merhum Genel 
Başkanımız Ahmet Yıldız’ın emek ve gayretlerini 
unutmayacaktır.   

 Teşkilat Yasası Neler Getiriyor?

* Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun  ile Diyanet İşleri Baş-
kanlığı  müsteşarlık seviyesine yükseltiliyor.

* Teşkilat Yasasıyla, başkanlığın hizmet birimleri 
genel müdürlük olarak yapılandırılıyor ve 7 ge-
nel müdürlükten oluşuyor. 

* Kariyer sistemi geliyor

* Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalışan tüm 
personele ekonomik iyileştirmeler geliyor. Bu 
ekonomik iyileştirmeler kadro ve unvana göre 
farklılıklar içeriyor 

*  Kanunla beraber Diyanet İşleri Başkanlığı’na 
çeşitli unvanlarda değerlendirilmek üzere 7.500 
yeni kadro geliyor. 

* İlahiyat Fakültesi Mezunu (4 yıllık) olanlara ek 
gösterge 3.000 oluyor. 

* Vekil imam Hatipler sözleşmeli statüye geçi-
riliyor.

 Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişik-
lik Yapılmasına Dair Kanun’un ayrıntıları ve 
Diyanet-Sen olarak şimdiye kadar yaptığımız 
çalışmalar broşür olarak sizlere ulaştırılacak.  

www.diyanet-sen.org.tr
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Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı,

TBMM’de onaylanarak yasalaştı.  

30 Yıldır
Beklenen Teşkilat Yasamız

Çıktı
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Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda
2010 Yılı Yol Haritası Belirlendi

Kızılcahamam

Diyanet-Sen 2010 yılının ilk başkanlar 
kurulu toplantısını Kızılcahamam Asya 
Termal Tesisleri Konferans Salonu’nda  

28 Şubat 2010’da gerçekleştirdi. Diyanet-Sen 
Genel Merkez Yönetimi, Şube Başkanları ve İl 
Temsilcileri’nin hazır bulunduğu toplantıda sen-
dikal çalışmalar hakkında bilgi verilerek 2010 
yılı yol haritası belirlendi. 

Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Top-
lantısı ile eş zamanlı düzenlenen toplantının son 
gününde gerçekleştirilen Diyanet-Sen Başkanlar 
Kurulu Toplantısı’nda Mayıs ayı  tevfikatlarına 
dikkat çekilerek üye çalışmalarına hız verilmesi 
istendi. Bunun yanında Nisan ayında gerçekleş-
tirilecek Kurum İdari Kurul Toplantıları’nda ele 
alınması önerilen konular üzerinde duruldu. 

Toplantıda konuşan Genel Başkan Mehmet Bay-
raktutar, Merhum Genel Başkan Ahmet Yıldız’ın 
ardından birlik ve beraberlik içinde Diyanet-
Sen’in yoluna devam edeceğine vurgu yaparak 
“Türkiye’de ve dünyada ilk defa din görevlileri 
için sendika fikrini ortaya koyan ve din görevlileri 
sendikasının kurucusu, fikir, düşünce, aksiyon ve 
gönül insanı   Genel Başkanımız Ahmet Yıldız’ın  

açtığı bu güzel yolda hep birlikte ilerleyeceğiz.    

Merhum Genel Başkanımız Ahmet Yıldız’ın sen-

dikal çalışmaları  tabi ki unutulmaz. O tepkisiz bir 

toplumda din görevlilerin sesi oldu. Din görev-

lilerini haklarını aramaya çağırdı ve öncülük etti. 

Bin bir zorlukla din görevlilerine sendika yolunu 

açtı. Bu gün Diyanet İşleri Başkanlığı  yüzde 78  

sendikalaşma oranı ile ülkemizde sendikalaş-

manın en yüksek olduğu kurumdur ve bizler 

Diyanet-Sen olarak 44 binleri aşan üye sayımız 

ile 6 yıldır diyanette yetkili sendika olarak ülke-

mizin tüm il ve ilçelerinde teşkilatları bulunan 

ülkemizin en güçlü sivil toplum kuruluşlarından 
biriysek bunda Merhum Genel Başkanımız Ah-
met Yıldız’ın emekleri yadsınamaz. Hedefimiz 
bu yıl da Merhum Genel Başkanımızın çizdiği 
yolda ilerleyerek   hem Diyanet’te hem de vakıf-
larda yetkili sendika olmak.  Diyanet-Sen olarak  
tüm din görevlileri adına kendisine bir kez daha 
şükran ve minnetlerimizi sunuyorum” şeklinde 
konuştu. 

Şube Başkanları ve İl Temsilcilerinin de söz ala-
rak görüş, öneri ve isteklerini belirttiği toplantıda 
2010 yılında izlenecek yol haritası da belirlendi. 
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Diyanet-Sen, 5 Haziran  2010’da Emek 
Konuk Evi Toplantı Salon’unda 2010 yılı  
istişare toplantısını gerçekleştirdi. Top-

lantıda 2009 ve 2010 yılı  çalışmaları değerlen-
dirirken önümüzdeki dönemde yapılacak çalış-
malar ve  toplu görüşmeler konusunda  görüş 
alışverişinde bulunuldu.

Diyanet-Sen, Merhum Genel Başkanımız Ahmet 
Yıldız’ın vefatının ardından yeni yönetim kurulu 
ile ilk istişare toplantısını gerçekleştirdi.  Ankara 
Emek Konukevi Toplantı Salonu’nda Genel Baş-
kan Mehmet Bayraktutar Başkanlığı’nda  gerçek-
leştirilen toplantıya Memur-Sen Konfederasyonu 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Diyanet-Sen 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Yedek 
Üyeleri, Denetleme Kurulu Üyeleri ve yedek 
üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri ve yedek üyeleri  
katıldı. 

İstişare Toplantısına katılan Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen’in etkili 
sendikacılık yaparak geçen yıl toplu görüşmeler-
de “toplu sözleşme hakkı verilmesse” gelecek 
yıl masaya oturmayacağını deklare etmesi bu 
yıl hükümetin toplu sözleşme konusunda çalış-
ma yapmasına ve hazırlanan anayasa paketinde  
“toplu sözleşme hakkınında yer aldığına dikkat 
çekerek “Bu Memur-Sen’in sendikal başarısıdır” 
dedi.  

Toplantıda konuşan Genel Başkan Mehmet Bay-
raktutar, geçen yıl istişare toplantısında alınan 
kararların hemen hemen hepsinin hayata geçi-
rildiğini hatırlatarak, “İstişarede rahmet vardır.  
İstişare yapılarak alınan kararlar isabetli kararlar-
dır. Bizler genel merkez yönetimi olarak istişare 
ile iş yapmanın öneminin farkındayız. İstişare 
kurulu olarak sizin görüş ve önerileriniz bizim 
için son derece önemlidir. Çalışmalarımızın da 
burada alınan kararlar doğrultusunda olacağın-

dan kuşkunuz olmasın” şeklinde konuştu. 

 

Bayraktutar ayrıca 25 Ocak 2009’da yapılan is-
tişare kurulundan günümüze kadar yapılan ça-
lışmalar konusunda istişare kuruluna geniş bilgi 
verdi. 

Toplantıda  ayrıca eğitim çalışmalarının devam 
etmesi,  bu tür toplantıların  sendikal bilinç ve 
kaynaşma açısından çok önemli olduğu ve yeni 
dönemde de bu toplantılara devam edilmesi, il 
divan toplantılarına genel merkez üyelerinin ka-
tılımının sağlanması, 2008 yılında yapılan şube 
kongrelerinin bu dönemde yenilenmesi, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü’ne yönelik çalışmaların artırıl-
ması, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 
yeni haline dava açılması, tüm mülakat sınav-
larında kameralı sisteme geçilmesi konusunda 
çalışma yapılması yönünde kararlar  alındı.

2009 yılında genel merkez tarafından yürütü-
len çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirten 
istişare kurulu üyeleri  yeni dönemde de genel 
merkezin başarılı bir performans sergileyeceği-
ne inandıklarını kaydettiler. İstişare kurulu üye-
leri yerinden üyelik ve toplu  SMS sistemi için 
teşekkür ettiler ve İlitam programı kontenjanının 
artırılması için çalışma istediler. 

İstişare Toplantısı’nda
Çalışmalar Değerlendirildi



Memur-Sen, Hak-İş, AGD, 
Mazlumder ve Alperen 
Ocakları tarafından düzen-

lenen, ‘Katil İsrail’e Lanet, Filistin’e 
Özgürlük Mitingi, Ankara Sıhhıye 
Meydanı’nda yapıldı. Yağmura rağ-
men meydanı dolduran onbinler, 
İsrail terörüne lanet yağdırırken, 
Filistin’e özgürlük çağrısı yaptı. 

Mitingde konuşan Memur-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
Mavi Marmara’ya yapılan saldırının 
insanlığa yapılmış bir saldırı ol-
duğunu söyledi. Haydut ve korsan 
devlet İsrail’in, insanlığın vicdanını 
boğmak isterken, kendisinin bo-
ğulduğunu kaydeden Gündoğdu, 
“İnsanlık vicdanı, Akdeniz’de yeni-
den doğmuştur. Bazı İsrail dostları, 
gemilerin o sularda ne işi var? diyor. 

Soruyu doğru sormak lazım. İsrail’in 
Gazze’de, Filistin’de, Kudüs’te; 
Çin’in Doğu Türkistan’da, ABD’nin 
Irak’ta, Afganistan’da ne işi var?” 
şeklinde konuştu.

İsrail Yalanları Mavi Marmara 
İle Sona Erdi
Ahmet Gündoğdu, İsrail’in sistematik 
yalanlarıyla insanlığı kandırma ope-
rasyonlarının Mavi Marmara saldırısı 
ile sona erdiğini, tepki ve boykotun 
uluslararası boyutlara ulaştığını söy-
ledi. Gündoğdu, İsrail’e haydutluğu, 
korsanlığı bırakıp, insanlık ailesine 
katılma çağrısı yaptı.

Saldırı sonrası hükümetin tavrını da 
destekleyen Gündoğdu, “Hükümet 
dünyayı ayağa kaldırdı. Siyasi parti-

lerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız 
meydanlara indi. Millet ayakta, bütün 
insanlık ayakta. İsrail’e öfkemizi hay-
kırmak için, İsrail’e katil demek için, 
İsrail’i lanetlemek için, Gazze’deki 
ablukayı kaldırmak için, Sıhhiye 
Meydanı’ndayız” dedi.

Mitingde daha sonra, Hak-İş Genel 
Başkan Yardımcısı Mahmut Aslan, 
AGD Başkanı İlyas Tongüç, Alperen 
Ocakları Genel Başkanı Abdullah 
Gürgür, Mazlumder Başkanı Ahmet 
Faruk Ünsal da kurumları adına ko-
nuşma yaptı.

Mitingin sonunda, aralarında Memur-
Sen Konya İl Temsilcisi Latif Selvi’nin 
de bulunduğu, Mavi Marmara’da bu-
lunan bazı gönüllüler platforma davet 
edildi. Aktivistler adına konuşmayı 
ise Gazeteci-Yazar Hakan Albayrak 
yaptı. Miting, Diyanet-Sen Genel 
Sekreteri Hacibey Özkan’ın yaptırdığı  
toplu dua ile sona erdi. 

Mitinge Diyanet-Sen Genel Başkanı 
Mehmet Bayraktutar ve yönetim Ku-
rulu üyeleri de katıldı.
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Onbinler, Sıhhiye Meydanı’ndan

İsrail Yurt Genelinde Protesto Edildi
İsrail’in Mavi Marmara Gemisi’ne yaptığı kanlı saldırı tüm yurtta çeşitli etkinliklerle protesto edildi. Çanakkale’den Yozgat’a, Mersin’den, Kayseri’ye bir 
çok il ve ilçe teşkilatlarımızda İsrail’in hain saldırısını protesto etti. 

İsrail’e Lanet Yağdırdı 



www.diyanet-sen.org.tr

DİYANET-SENTemmuz’10 07Genel Merkez

Diyanet-Sen’siz
Olsaydı

Remzi SARIOĞLU
Genel Mali Sekreter

Diyanet-Sen’den camiamıza
selam olsun!

Diyanet-Sen ile sorunlar çözülüyor, problem-
ler azalıyor. 15 Ağustos 1998 Din Görevlileri 
İstanbul’da sendika kurdu.  Kuruculardan biri 
de benim. Kamu Görevlileri sendika taslakla-
rında din görevlileri yok sayılmıştı.

-“Kendi kanununu kendi çıkaran sendika” de-
dik. 25.06.2001 tarihinde çıkarılan 4688 sayı-
lı Kanunda 11. hizmet kolunda yer aldık.

-Kanun çıktı. Sendika kuranlar çoğaldı.Reka-
betler, karalamalar başladı.“Hazıra konanlar-
dan beklenen budur” dedik.

-“Yetkili olduğumuz dönemde yapılanlar 20 
yılda yapılmadı” dedik.

Ücretlerde iyileştirme, yaz kurslarında ders 
ücreti, 30 bin civarında boş kadronun doldu-
rulması, Kuran Kurslarına sözleşmeli personel 
alınması, TCK’ nın 219. maddesindeki cezala-
rın hafifletilmesi, banka promosyonları vs. işte 
yetki, işte etki ve yapılanlar.Ya 12 bin vekil 
imamın kadroya geçirilmesi… DİYANET-SEN’ 
in başarısı değil mi? Var mı itirazı olan?..

Gelelim DİB Teşkilat Yasasına;

Kuruluşumuzdan beri diyoruz ki “Özerk Diya-
net, Seçilmiş Başkan, Etkin Din Görevlisi” Bu 
hususta çok sayıda yasa tasarısı hazırlandı. 
Hele 2005 yılında hazırlanan taslakta, “öz-
gürlükçü bir tasarı hazırladık”, diyen başkan 
yardımcılarının taslağında Din Görevlilerinin 
sendikal faaliyet dışına çıkarılmasını isteyen  
metin de vardı. Din görevlilerinin sendikal 
faaliyetlerine son vererek haklarını elinden 
almak, haksızlıklara karşı çıkmalarını önlemek  
ve kendilerini ilgilendiren konularda söz söy-

leme, görüş beyan etme hürriyetleri  ellerin-
den alınmak  isteniyordu. Kim ne dedi? Hangi 
sendika karşı çıktı? Sadece cılız sesler. Ama 
Diyanet- Sen “hayır olamaz dedi”: “31 yıldır 
yasası olmayan  DİB gibi bir kurumun nasıl 
olurda bir yasası olmaz” diyen Diyanet- Sen 
basın açıklamaları, paneller, açık oturumlar, 
imza kampanyaları gibi çalışmalarıyla kamu-
oyu oluşturdu.

“Teşkilat Yasası Kurumsal kimliğimizin temi-
natıdır.” 

“Din görevlisinin tasası, teşkilat yasası”

“Diyanet de keyfiliğe son verilmelidir.”

“DİB olmazsa olmaz bir devlet kurumudur. Ya-
sasız olur mu?”

“İl müftülerinin, ilçe müftülerinin maaşlarını 
diğer kurumlardakilerle mukayese edin, mali 
durum ortada değil mi?” dedik.” 

“Diyaneti bürokratik oligarşi yönetiyor” dedik.

“Din Görevlisi üvey evlat mı? Aldığı ücreti 
reva mı görüyorsunuz?” dedik. Yeterli değil 
belki ama ciddi kazanımlar elde ettik.

Yapılan M.B.S.T. imtihanlarılarıyla, 2010 yılı 
Hac kriterleri ile,  Yaz Kuran Kursları ile ilgili 
problemli konularla ilgilendik,  iyileştirmeler 
yaptık.

Teşkilat Yasası istediğimiz ölçüde şekillen-
medi. Eksiklikleri var ve isteklerimizi ısrarla 
sürdüreceğiz. Yasası olmadan idare edilen bir 
kurumun yasaya kavuşmasını çok istiyorduk, 
gerçekleşti. Bu sürede “Meyveli ağaç taşla-
nır” misali epeyce bizi üzen durumlar olmadı 
değil. 

Teşkilat Yasa Tasarısının oluşmasında teknik 

bilgilerle donanımlı kişilerle çalıştık. D.İ.B 
’den   sorumlu Devlet Bakanı Faruk Çelik’le 
defalarca görüştük. Plan Bütçe komisyonların-
da verdiğimiz önergeler dikkate alındı. Diyanet 
Sen’in yapıcı, olumlu, samimi teklifleri dikkat 
çekti.

Bazı karalamacı sendikalar tabiî ki beğenme-
meli, asılsız sözleri söylemeli idi. O da oldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde de yetkili olduk. 
Teşekkürler. İnşallah Vakıflar personelinin so-
runlarını da çözeceğiz.

Diyanet-Sen olmasaydı, sizlerin gayreti ile 7 
yıldır yetkili olmasaydık; 20 yıldır yapılanlar 
yapılabilir miydi? 31 yıldır beklenen DİB Teş-
kilat Yasası çıkar mıydı? Bilenler bilmeyenlere 
Diyanet-Sen’i anlatmalı.

Anlatanlara tekrar selam, anlamayanlara anlat-
maya devam. Hayırlı olsun.Daha yapacak çok 
işimiz var…Diyanet-Sen’siz olmaz!..

Diyanet-Sen olmasaydı, 

sizlerin gayreti ile 7 yıldır 

yetkili olmasaydık; 20 

yıldır yapılanlar yapılabilir 

miydi? 31 yıldır beklenen 

D.İ.B. Teşkilat Yasası 

çıkar mıydı? Bilenler 

bilmeyenlere Diyanet-Sen’i 

anlatmalı...

“Öncesine Bak”
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Memur-Sen, tüm üyelerine SBN Sigorta 
ile yaptığı anlaşma ile yine kazanımlar 
sağladı. Memur-Sen üyeleri, ‘Ailem’ 

paketine üye oldukları takdirde, grup ferdi kaza 
sigortası tazminatına ek kazanımlar elde etti. 

Memur-Sen’in, Şekerbank ve SBN ile imzaladı-
ğı protokolle, Memur-Sen üyesi memurlar 25 
bin TL’lik ferdi kaza sigortası kapsamına alındı.  

Kızılcahamam Asya Termal Tesisleri’nde dü-
zenlenen törende konuşan Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu, bu anlaşma ile, 
üyelerini risklere karşı da güvence altına almaya 

çalıştıklarını söyledi. Gündoğdu, “Üyelerimiz 
hiç bir ödeme yapmayacaklar. Biz onlar adına 
primlerini ödeyeceğiz. Ömrü uzatmaya gücü-
müz yok, ancak acıları paylaşarak hafifletebiliriz. 
Geçen yıl vefat halinde ödenen ferdi kaza sigor-
tası tazminatı 15 bin TL iken, bu yıl bu rakam 25 
bin TL oldu.”

Kazanımlar 

Memur-Sen üyesi her memur, bu anlaşmanın 
imzalanmasıyla, vefat veya sürekli sakatlık ha-
linde 15 bin TL grup ferdi kaza sigortası tazmi-
nat hakkı kazanacak. Ailem paketine üye olan 

Memur-Sen’liler, ek olarak 10 bin TL’lik bir taz-
minat hakkı daha kazanacak. ‘Ailem’ üyesi olan 
Memur-Sen’liler, bunlara ek olarak herhangi bir 
sigortacılık hizmetinden faydalananlar bütün 
bunlara ek olarak 30 bin TL daha tazminat hakkı 
kazanacak. Yani, Memur-Sen üyesi bir memur, 
‘Ailem’ paketi alır ve bir sigortacılık hizmetin-
den faydalanırsa, 55 bin TL’lik tazminat hakkı 
elde edecek. Üye olmakla birlikte ‘Ailem’ paketi 
almadan üye olanlar SBN’nin hizmetlerinden 
birini aldıkları takdirde, 15 bin TL’lik tazminata 
ek 15 bin TL daha tazminat almaya hak kaza-
nabilecek

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Genel Sek-
reteri Mahmut Kaçar’la birlikte, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’yı ziyaret 

ederek bir süre görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Ahmet Gün-
doğdu, sendika üyesi kamu çalışanlarına toplu görüşme priminin yeniden 
verilmesi için yapılan çalışmaların son aşamaya geldiğini, TBMM’ye sevk 
edileceği günü beklediğini kaydetti. Gündoğdu, ısrarlı takipleri sonucu 
toplu görüşme priminin yeniden verilecek olmasının mutluluğunu yaşa-
dıklarını belirterek, Memur-Sen’in söz üretmeyip, icraat yaptığını ifade 
etti.  

Daha önceki ziyaret ve görüşmelerinde 3 ayda bir 30 TL şeklinde ve 1 Ocak 

2010 ‘dan itibaren geçerli olmak üzere toplu görüşme primi ödenmesine 
yönelik yaptıkları önerilerinin kabul edilmesi ve çalışmanın tamamlanma 
aşamasında olmasının kamu çalışanları açısından da sevindirici bir ge-
lişme olduğunu dile getiren Gündoğdu, “Şimdiye kadar her yerde, toplu 
görüşme priminin ödenmesi gerektiğini ve sendikalı çalışanın sendikasız 
çalışandan sembolik bile olsa farklı ücret alması gerektiğini söyledik. Bu-
nun için başta Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, il-
gili bakanlarımız nezdinde girişimlerde bulunduk. Israrlı çalışma ve takip-
lerimiz sonucu bu noktaya geldik. Sayın Bakan’dan öğrendiğimize göre, 
tasarı önümüzdeki günlerde TBMM’ye sevk edilecek” şeklinde konuştu.

Ferdi Kaza Sigortası
Yeni Kazanımlarla Devam Ediyor

Toplu Görüşme Primi Yeniden Ödenecek 
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Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Devlet Bakanı Faruk 
Çelik’ten Diyanet’te çalışan 4/B’li personelin kadroya geçirilmesini 
istedi. 

Memur-Sen tarafından düzenlenen Perşembe Söyleşilerine konuşma-
cı olarak katılan Devlet Bakanı Faruk Çelik ile daha sonra baş başa gö-
rüşen Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nda 4/B statüsünde çalışan personelin sıkıntılarının devam 
ettiğini belirterek “Kurumumuzda çalışan bu arkadaşların kadroya geçi-
rilmesini istiyoruz. Böylece çalışanlar arasındaki ikilikte ortadan kalkmış 
olur” dedi. 

Devlet Bakanı Faruk Çelik yakın zamanda Maliye Bakanı ile Milli Eğitim 

Bakanlığı’nda 4/B li çalışanların kadroya geçirilmesinin görüşüleceğini bu 
görüşmede kendisinin de Diyanet’te çalışan 4/B lileri gündeme getirerek 
DİB’de çalışan 4/B li personelin de kadroya geçmesi konusunda elinden 
geleni yapacağını kaydetti. 

Diyanet’teki 4/B li Personel Yurt Dışı 
Hizmetinde Görevlendirilebilecek 
Yeni düzenleme ile Diyanet’te çalışan 4/B li personele yurt dışı hizmetinin 
yolunun açıldığını, hac ve umre hizmetlerinde de görevlendirilebilecek-
lerini  belirten Bakan Çelik, ek ders ücreti konusunda da çalışmalarının 
devam ettiğini söyledi.  

İstanbul Halkalı’da, Jandarma İl Komutanlığı 
personelini taşıyan aracın geçişi sırasında 
meydana gelen patlamada 4 askerimizin şe-

hit olması, 17 yaşındaki bir asker çocuğunun  
da  yaşamını yitirmesi ülkemizi bir kez daha 
yasa boğmuştur. 

Demokratik açılım çalışmaları çerçevesinde 
terörün bitirilmesi ve herkesin huzur içerisinde 
kardeşçe yaşayabilmesi için atılan adımlardan 
rahatsız olanlar, bir kez daha hain yüzlerini gös-
terdi. Yaşanan son olay ve bir süredir tırmanışa 
geçen terör olaylarında yaşamını yitiren tüm 
askerlerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rah-
met, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı 
diliyoruz. Huzur ve barıştan rahatsız olanların bu 
saldırıları, asla amacına ulaşamayacaktır. Huzur 

ve kardeşlik ortamına yönelik bu hain saldırıla-
rı kınıyor, suçluların bir an önce bulunmasını 
istiyoruz. 

Ülkemizdeki huzur ve barış ortamından rahatsız 
olanlar, birlik ve beraberliğimizi bozmak, ülke-
mizi kaos ortamına sürüklemek istemektedir. 
Puslu havayı seven bu mihraklar demokratik 
açılımla oluşturulan kardeşlik ve barış ortamın-
dan duydukları rahatsızlıkları giriştikleri hain 
saldırılarla ortaya koymaktadır. 

Milletimiz artık aynı senaryoları yaşamaktan 
bıkmıştır. Barış ortamını bozmak isteyenlere 
kesinlikle fırsat verilmeyecektir. Ülkemizi kaos 
ortamına sürüklemek isteyenler kendi karanlık-
larında boğulacaktır. 

Binlerce vatandaşımızın ve askerlerimizin haya-
tına kasteden bu tür hain saldırı ve provokas-
yonlar, hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. 
Ülkemizin geleceği  adına olumlu adımların 
atıldığı  bu süreçte, korku ve sindirmeyle kaos 
ortamı meydana getirmeye çalışanlar, büyük bir 
dalalet ve hıyanet içerisindedirler. 

Bir çok zorluğu birlik ve beraberlik içerisinde 
yenmeyi başaran aziz milletimiz bu sürecin de 
üstesinden gelecek, huzur ve barış ortamına 
kavuşacaktır. Diyanet-Sen olarak terörün her 
türlüsünü lanetliyor, saldırıda hayatını kaybe-
den şehit askerlerimize Yüce Allah’tan rahmet, 
ailelerine ve milletimize başsağlığı ve yaralı 
askerlerimize acil şifalar diliyoruz. 

Bayraktutar:
Diyanet’teki 4/B’li 
Çalışanlar
Kadroya Geçirilsin

Kimse 
Medet Ummasın!..

Terörden
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her 
yıl çocuklara yönelik verilen Yaz Kur’an 
Kursları’nın çocuklarımızın Kur’an eğiti-

mi almaları ve dini bilgilerini öğrenmelerinde 
ayrı bir öneminin olduğuna dikkat çeken  Bay-
raktutar, “Ne yazık ki bu kurslarımıza kayıttaki 
12 yaş engeli ve 15 olan sınıf açma yeter sayısı 
hala devam ediyor. Gönül ister ki Kur’an-ı Ke-
rim seçmeli ders olarak ilk öğretim müfredatına 
konulsun. Ancak mevcut ilköğretim sisteminde 
bu mümkün olmadığı için en azından çocuk-
larımızın yaz tatillerinde Yaz Kur’an Kurslarına 
gitmeleri engellenmemeli, bilimsel verilere, 
pedagojiye uymayan bu saçma yasak bir an 
önce kaldırılmadır.” dedi.  

Bayraktutar, kurs açma yeter sayısının 15 olma-
sı nedeniyle özellikle küçük yerleşim birimle-
rinde kurs açma yeter sayısına ulaşılamadığını 
belirterek “ Küçük yerleşim birimlerinde ve bazı 
yaz kurslarında kursa gelebilecek tüm çocuk-
lar geldiğinde sayı  10-13 oluyor, yeterli sayı 
olmadığından dolayı kursun açılmasına izin 
verilmiyor. Bu sayının milli eğitime bağlı di-
ğer kurslarda olduğu gibi 10’a çekilmesi küçük 
yerleşim birimlerinde de talebin karşılanması-
nı sağlayacaktır. Ayrıca bu kurslara devamlılık 
mecburiyetinin olmaması kursa kaydını yap-
tırmasına rağmen öğrencilerin zaman zaman 
kursa gelmemesi, bazen öğrenci sayısı 25-30 
belki daha fazla olurken bazen de 15’in altına 
inmesine neden oluyor. Bu durumda  teftişlerde 
öğrenci sayısının az çıkması kurslarda eğitim 

veren hocalarımızı da zor durumda bırakmakta-
dır. Bu nedenle başlangıç kaydında 15 kişi şartı 
aransa bile teftişlerde bunun kaldırılması daha 
sağlıklı olacaktır kanaatindeyiz.” dedi.  

Yaz Kur’an Kurslarımızdaki sorunlardan biri-
nin  de 4-B statüsünde çalışan İmam-Hatip 
ve Kur’an Kursu Öğreticileri’ne ek ders ücreti 
verilmemesi olduğunu ifade eden Bayraktutar      
“4-B’li İmam-Hatiplerin hizmet sözleşmesi-
nin 6.  maddesinde söz konusu personele yaz 
Kur’an kurslarında görev verilebileceği ifade 
edilirken ek ders ücreti alabileceklerine dair bir 
ifade bulunmamaktadır. Sendika olarak gerek 
toplu görüşme sürecinde gerekse Kurum İdari 
Kurul toplantılarında konuyu sürekli dile getir-
dik ve iş barışı açısından 4-B’li personelin de 
ek ders ücretinden faydalanması gerektiğini, 
kadrolu bir  imam-hatibin yaz kurslarında ek 
ders ücreti alırken 4-B’li meslektaşının ek ders 
ücretinden faydalanamamasının  eşit işe eşit 
ücret prensibine karşı bir uygulama olduğunu 
belirttik. Konu şuanda Maliye Bakanlığı tarafın-
dan incelenmektedir. Gerekli düzenlemenin bir 
an önce yapılarak yıllardır mağdur edilen 4-B’li 
imam-hatip ve Kur’an kursu öğreticilerinin ek 
ders ücretinden yararlanması sağlanmalıdır. 
Böylece yaz Kur’an Kurslarındaki verim de ar-
tacaktır” şeklinde konuştu.  

Yaz Kur’an Kurslarına talebin her yıl katlanarak 
arttığına dikkati çeken Bayraktutar, konuşması-
na şöyle devam etti: Çocuklarımız bu kurslara 
gönüllü olarak geliyor. Üstelikte eğitim döne-

minin sonunda zorlu bir dönemin ardından yaz 
tatillerinden fedakarlık yaparak geliyorlar. Do-
layısıyla kurslarda eğitim veren hocalarımızın 
onları motive etmesi, sıkmadan ama;  vermesi 
gerekenleri de onların seviyesine inerek, bazen 
oyunla, bazen ödüllendirme sistemiyle vermesi 
büyük önem taşımaktadır. Çünkü çocuklarımı-
zın dine,  din görevlilerine, camilere, Kur’an ve 
din eğitimine bakışlarını etkileyen ilk mekanlar 
Yaz Kur’an Kurslarıdır. Dolayısıyla kursları veren 
hocalarımızın üstüne büyük sorumluluk düş-
mektedir. Diyanet İşleri Başkanlığımızın kurslar 
başlamadan önce eğiticilere yönelik verdiği 
seminerleri bu açıdan olumlu buluyoruz. Ancak 
yaz Kur’an kurslarının kalitesinin artırılması için 
yeni çalışmalarla kursların verimliliğinin artırıl-
ması gerektiğine inanıyoruz. 

Her yıl bu kurslarda çocuklarımıza Kur’an-ı 
Kerim ve dini bilgileri öğreten imam-hatip ve 
Kur’an Kursu Öğreticilerimize üstün gayretle-
rinden ve fedakarlıklarından dolayı çok teşekkür 
ederim. Bu yıl da çocuklarımızın Yüce kitabımı-
zı ve dinimizi öğrenmeleri için ellerinden gelen 
gayreti göstereceklerine inanıyorum. 

Kur’an-ı Kerim’in nüzulümün 1400. yılında 
geleceğimizin güvencesi çocuklarımızı yüce 
Kitabımız Kur’an-ı Kerim  ve onun içeriği ile 
tanıştırmak, dini bilgileri doğru bir şekilde öğ-
renmelerini sağlamak için bütün velilerimizi 
çocuklarını Yaz Kur’an kurslarına göndermeye 
çağırıyoruz. Haydi çocuklar Yaz Kur’an Kursu-
na…

Çocuklarımızı da Yüce yaratıcının ilahi mesajlarına  muhatap kılmak için Yaz Kur’an Kursları’nın kaçırılmaz bir fırsat olduğu belirten 
Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Kur’an-ı Kerim’in nüzulünün 1400. yıl dönümünde çocuklarımızın da Kur’an-ı 
Kerim’i öğrenmesi, anlaması  ve yaşamlarına geçirebilmeleri için Yaz Kur’an Kursları’nın çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini 
söyledi.

Kur’an Yılında
Haydi Çocuklar Yaz Kur’an Kursuna…
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Yüce Allah’ın bizlere bahşetmiş olduğu 
mübarek bir zaman dilimine,  üç aylara 13 
Haziran 2010 Pazar günü girdik.  İçinde 

mübarek gecelerin, günlerin olduğu bereketli ve 
feyizli zaman dilimlerini idrak edeceğiz.  

Üç aylar manevî ticaret bakımından çok be-
reketli, kazançlı ve sevaplı bir mevsimdir. Bu 
mevsimde yapacağımız mânevi” çalışmalar, iç 
âlemimizde bambaşka ufuklar açar. Ancak, bu 
aylarda kazanılan ruh disiplinini daha sonra da 
devam ettirmek gerekir. Çünkü bir sonraki üç 
aylara erişebileceğimiz hususunda elimizde bir 
senet yoktur 

Yaratıcımız, bize çok merhametli. Bizim mutlu-
luğumuz için hayrı da, şerri de sebep kılıyor. 
Hayır veriyor, şükredeni mükâfatlandırıyor. Şer 
veriyor, sabredeni mükâfatlandırıyor. Kur’ân 
bunu, “Belki sevmediğiniz şey, hakkınızda ha-
yırlıdır” âyetiyle ilân ediyor. 

Bu üç aylarda ve üç ayların içinde bulunan muh-
telif gün ve gecelerde rahmet-i Rahman’ın daha 
coşkulu bir rahmet ve daha büyük bir şefkatle 
bizi sardığı, bize yöneldiği, bu gün ve gecele-
rin mânevî yükselişimiz için, günahlarımızdan 
arınmamız için, tövbe ve istiğfar etmemiz için 
ve makbul bir kul olmamız için daha münbit ve 
daha verimli bir zemin teşkil ettiği konusunda 

çok sayıda bilgi mevcut. Başka zamanda bire on 
sevap getiren ibâdetler, bu aylarda, bu gün ve 
gecelerde bire yüz, bire yedi yüz, bire bin, bire 
on bin, bire yirmi bin, bire otuz bin mânevî ka-
zanca vesîle olabilmektedir. Duâlara  daha çok 
icabet  olmakta, niyazlar reddedilmemektedir. 

Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselâm 
buyurdu ki: 

“Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Rama-
zan ise ümmetimin ayıdır.”

“Bu aya Recep denmiştir. Çünkü bu ayda Şaban 
ve Ramazan hürmetine büyük hayır ve hürmet 
lütfedilmiştir.”

“Beş gece vardır ki, onlarda yapılan duâ geri 
çevrilmez. Bunlar:

1- Receb ayının ilk Cuma gecesi olan Regâib 
Gecesi,

2- Şaban ayının on beşinci gecesi olan Berat 
Kandili,

3- Cuma Gecesi,

4- Ramazan Bayramı gecesi,

5- Kurban Bayramı Gecesi.”

“Şaban ayı, Receple Ramazan ayı arasında bu-
lunan, insanların çoğunun değerini bilmediği 
bir aydır. Onda kulların amelleri Allah’a arz edi-
lir. Ben amelimin ancak oruçlu iken Allah’a arz 
edilmesini isterim.”

“Şaban ayına bu ismin verilmesinin sebebi, 
bol ve bereketli hayırlar, onda oruç tutan kimse 
Cennete girinceye kadar dallanıp budaklandığı 
içindir.”

“Şaban ayının yarısı geldi mi, o geceyi ibadetle 
ihyâ edin, gündüzün de oruç tutun. Çünkü Al-
lah Teâlâ o akşam güneş battıktan sonra dünya 
semasına tecelli eder ve der: ‘İstiğfar eden yok 
mu, affedeyim. Rızık isteyen yok mu, rızık vere-
yim. Hastalığa uğramış olan yok mu, afiyet ve-
reyim! Keza, duâ eden yok mu, kabul edeyim!’ 
Bu böyle sabaha kadar devam eder.”

“Ramazan ayına bu ismin verilmesinin sebebi, 
günahları yakıp erittiği içindir.”

“Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret, 
sonu ise Cehennem ateşinden kurtuluştur.”

Üç Ayların İslâm âlemi için, bütün Müslümanlar 
için ve camiamız için hayırlara ve bereketlere 
vesile olmasını Cenâb-ı Allah’tan dileriz. 

Bereket Mevsimi Üç Aylar
Hoş Geldin 
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Söylesem tesiri yok
Sussam gönül razı değil

Çağımızda demokratik süreçlerini tamamlayan 
modern toplumlar, sivil örgütlenmeye önem 
vermektedir. Esasen insanın yaratılışı, düşün-
cesi, iradesi ve bireysel sorumluluğu da sivil 
anlayışa daha uygundur. Bu tutum ve uygulama 
beraberinde katılımcılığı ve sahiplenmeyi getir-
mektedir. 

Hepimizin bilmesi gereken öncelikli şey; de-
mokratik sendikal sistem, şucu ya da bucu 
gurupların çıkarlarına uygun olacak şekilde 
değil, (genel)  herkesin ve eşitlikçi kurallara 
dayanarak yapılmasının şart olduğudur. Eğer bu 
sistemi hakkıyla hayata geçiremezsek bugün bir 
gurubun idare ettiği diğerlerinin uzak kaldığı, 
kendini ait hissetmediği bir yapı, yarın onların 
muhaliflerinin(farklı düşünen yani bugünün 
zıddı)eline düşebilir. Bu da hizipleşmeyi ortaya 
çıkarır. Sağlıklı, herkesin kendini özgürce ifade 
edebildiği bir yapıyı oluşmasına engel olur.

Çoğumuzun bildiği Mevlana’nın pergel misa-
li vardır. Neyi anlatır o misalde,  yaptığınız bir 
mücadelenin ucunun bir yeri referans alması 
gerekir. Eğer mücadelenizin ucu bir yeri refe-
rans almıyorsa savrulmanız kaçınılmaz olur. 
Pergelin ucuna, merkezine “Bir sonraki dönem 
nasıl seçilebiliri mi” alırsanız belki bunu başarır 
ve seçilebilirsiniz ama bu mücadeleye katacağı-
nız fazla şey olmaz. Sadece kendinizi garantiye 
almanın hesaplarıyla uğraşır durursunuz. Gele-
cek adına hiçbir ciddi projeye imza atamazsınız. 
Ama merkezinize ilkeleri, vizyonunuzu, misyo-
nunuzu koyarsanız işiniz o kadar da kolay olmaz, 
eğer kendinizi tam ifade edemezseniz kaybetme 
ihtimaliniz birinci guruba nazaran daha yüksek-
tir. Bana göre ikinci yol daha erdemli bir yoldur. 
Belki siz kaybedebilirsiniz, ama gelecek adına 
daha sorgulanabilir bir sistemin temelini atmış 
olursunuz. Kazanırsanız sizinle birlikte bütün 
teşkilat kazanmış olur.

 İlkelerden uzak, kişi bazında faydacı sendikal 
anlayış sorunlarımızı çözmez  ve çözemeyecek-

tir. Değişime dönük adımları ancak vizyon ve 
cesaret sahibi olanlar atabilir.

Vizyon ve cesaret sahibi olmayanlar sürekli bir 
sonraki seçimi düşünürken -gerçek sendikacı-
ların, vizyon ve cesaret sahibi- kafasında sendi-
kalarının geleceği vardır. Bu gelecek sendikayı 
kutsamak değil, güçlü sendikanın -sorunları 
çözmede- etkili sendika olma bilincidir.

Yaşadığımız dünya ve toplum, içinde bulundu-
ğumuz sendikal yapı sürekli olarak yeniden tavır 
almaya, en azından düşüncelerimizi yeniden 
gözden geçirmeye ya da zamana uygun olarak 
daha da sağlamlaştırmaya itiyor. İçeride veya 
dışarıda olan herhangi bir olay, dile getirilen bir 
düşünce insanların (sendikacıların) bir  yönünü 
ilgilendiriyor ve etkiliyor.

“Tek başına tuğla, kırmızı, sevimli bir taş parça-
sından ibarettir. Ama birbirlerine eklendiklerin-
de çoğalır, tuğladan çok daha büyük, çok daha 
etkili bir şeye, binaya, saraya, mabede, okula 
dönüşürler.

Hepimizin amacı bir “tuğladan” daha fazla bir 
şey olup bir eser meydana çıkarmak olmalıdır. 
İşte sendika bize sade bir tuğla olmaktan öte bir 
bina yapma fırsatı veriyor.

Bu bağlamda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın  yapı-
sı ve işleyişi İslam ülkelerinin hiç birinde yoktur. 
Eğer din devletin tekelinden kurtarılıp Diyanet 
İşleri Başkanlığı  özerk hale gelirse bütün İslam 
ülkelerine model olabilir. Tek başına bir tuğla 
çok fazla bir şey ifade etmez. Her tuğla, oldu-
ğundan daha fazla bir şey olmak ister.

Din görevlilerinin sorunlarının tespiti için ob-
jektif araştırmalara ihtiyaç vardır. Bunun için 
geniş kapsamlı saha araştırması yapmak gere-
kir. Bilimsel verilere dayanan araştırmalar gerek 
kamuoyu nezdinde gerek işveren nezdinde kar-
şılığını hak ettiği ölçüde bulur.(din görevlilerinin 
yaşam memnuniyeti anketi)

Bugün Batı’nın olmazsa olmazı ortak yönetimdir. 
Yenileşme ve değişim için Türkiye de sosyal di-

yalogu güçlendirme projesi gerçekleşti. Amacı 
işveren,  çalışan, hükümet kesiminin ekonomik 
ve sosyal politikalarının belirlenmesinde ortak 
katılımlarının sağlanmasıdır. Yönetişim adı da 
verilen sosyal taraflarla birlikte yönetme şeklidir. 
Ülkemizdeki bütün kurumlarda bu  yönde bir yö-
netme tarzına giderken Diyanet İşleri Başkanlığı  
hala gittiği yerlerde, bulunduğu toplantılarda 
“sendikaların değil benim söylediğim doğru” 
diyerek sendikaları çalışanların gözünde aşağı-
lamaya çalışıyor. 

Sendika olarak hedefimiz bütün bu olum-
suz tavırlara rağmen Batı’da ve ülkemizdeki 
diğer kurumlarda olduğu gibi Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nda da bu sistemin yerleşmesini 
sağlamak olmalıdır. Bizler yönetime ortak olma, 
koordineli çalışmak için var gücümüzle müca-
dele etmeliyiz.  

Başkalarının gözlerinin içine bakan değil, göz-
lerinin içine bakılan bir sendikal anlayışın ürünü 
olmalıyız. Böylece Diyanet İşleri Başkanlığı’na 
da yeni bakış açısı kazandırılabiliriz. Bunu ger-
çekleştirmek için yeteri kadar gücümüzün oldu-
ğuna inanıyorum.

Bilim adamları bir deney yapmışlar, bir fanusun 
içine birkaç örümcek yerleştirmişler. Bu cam 
fanusun kapağını kapatıp ateşe tutmuşlar, örüm-
cekler ısınmaya başlayınca cam fanusun içinde 
zıplamaya başlamışlar. Zıplarken fanusun kapalı 
kapağına değip geri düşmüşler. Bir müddet son-
ra fanusun kapağını kaldırıp yeniden ısıtmaya  
başlamışlar,  örümcekler ısınmaya başlayınca 
yeniden zıplamaya başlamışlar. Ama zıplarken 
hiç biri fanusun dışına çıkmamış. Kapağın hi-
zasına gelip geri düşmüşler. Çünkü daha önceki 
deneyde kapak çarpıp geri düştükleri için kendi-
lerini o yüksekliğe göre ayarlamışlar.

Değişim isteyenler ile statükodan yana olanlar 
arasında bazen gerilimler çıkacaktır. Bu işin 
doğasında vardır. Önemli olan gerilimi sınırlı 
tutmaktır. Doğru olan çatışmacı olmak  değil 
diyaloga açık olmaktır... Saygılarımla.

M. Hadi ERDOĞMUŞ
Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri

Sendikal Anlayışta 
Değişim İhtiyacı
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Diyanet-Sen Aydın Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Rıdvan 
Aydın güven tazeledi. Diyanet-Sen Aydın Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu Ay-
dın Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda yapıldı. Genel kurula AK Parti 

Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Diyanet-Sen Genel Merkez Yönetiminden  Genel 
Sekreter  Hacıbey Özkan ve Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri M.Hadi 
Erdoğmuş, Genel Araştırma ve Halkla İlişkiler Sekreteri Mehmet Yaman , BBP İl 
Başkanı Mehmet Yeter, SP İl Başkanı Ömer Özmen, SP Merkez İlçe Başkanı Cema-
leddin Esgin, BBP Merkez İlçe Başkanı Ertan Gökçe, AK Parti İl Yöneticileri Niyazi 
Aykut ve Muharrem Bakat ile çok sayıda davetli katıldı.Yapılan sayım sonuçlarına 
göre tek liste ile girilen seçimlerde oy kullanan delegelerin tamamının oyunu alan 
mevcut başkan Rıdvan Aydın güven tazeledi.Rıdvan Aydın başkanlığındaki Diyanet-
Sen Aydın Şubesi’nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: 

Diyanet-Sen Bursa Şubesi 4. Olağan Genel Kongre seçimlerini 12 Hazi-
ran 2010’da Bursa DSİ  Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi. Kongreye 
Diyanet-Sen  Genel  Başkanı Mehmet Bayraktutar,  Genel Sekreter Hacıbey 

Özkan, Genel Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Ali Güldemir, Genel Mali Sekreter 
Remzi Sarıoğlu, Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri M. Hadi Erdoğmuş, 
Genel Araştırma ve Dışilişkiler Sekreteri Mehmet Yaman, Diyanet-Sen Onursal 
Başkanı Mustafa Akgül ve bazı şube başkanları ve il temsilcileri katıldı. Divan 
Başkanlığını Onursal Başkan Mustafa Akgül’ün yaptığı kongreye ayrıca İl Müftü 
Yardımcısı Mustafa Uyar, Memur-Sen İl Başkanı Numan Şeker, Memur-Sen’e 
bağlı sendikaların temsilcileri siyasiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri 
katıldı. Yapılan seçim sonucu Bursa Şube yönetimi şu isimlerden oluştu:

Diyanet-Sen Çorum Şubesi 2. Olağan Kongresi 14 Kasım 2009’da Çorum 
Kültür Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongreye Diyanet-Sen Genel Merkez 
Yönetimi’nden Genel Sekreter Mehmet Bayraktutar, Genel Teşkilatlanma 

Sekreteri Hacıbey Özkan, Genel Mali Sekreter Remzi Sarıoğlu, Genel Araştırma 
ve Dışilişkiler Sekreteri Mehmet Yaman, Memur-Sen İl Temsilcisi Erol Kavuncu 
ve din görevlileri katıldı. 

Daha sonra iki liste halinde girilen seçimler sonucu eski başkan Muammer 
Özcan’ın listesi Çorum Şubesi yönetimine geldi. Çorum Şubesi’nin yeni yöne-
timi şu isimlerden oluşuyor: 

Şube Başkanı : Rıdvan Aydın
Şube Sekreteri : Ahmet Emirdağ          
Şube Teşkilat Sekreteri : Fatih Özkar                                    

Şube Mali Sekreteri : Adem Akdağ
Şube Mevzuat Sekreteri : Mehmet Yörük

Şube Eğitim Sekreteri : Enver Döngel
Arş ve Dış ilş Sek : Abdurrahman Çalışkan                 

Şube Başkanı : Adnan Yalanız
Şube Sekreteri : Hüseyin Uysal     
Şube Teşkilat Sekreteri : Erdoğan Ün                                   

Şube Mali Sekreteri : Murat Alıç
Şube Mevzuat Sekreteri : Metin Boz

Şube Eğitim Sekreteri : Ergun Özdemir 
Arş ve Dış ilş Sek : Sefer Satık                

Şube Başkanı : Muammer Özcan
Şube Sekreteri : Faruk Özdemir         
Şube Teşkilat Sekreteri : Mustafa Top                                  

Şube Mali Sekreteri : Ali Özdemir
Şube Mevzuat Sekreteri : Ömer Yankun

Şube Eğitim Sekreteri : Servet Türkoğlu 
Arş ve Dış ilş Sek : Memduh Uysal           

Aydın Şubesi Rıdvan Aydın ile Yola Devam Ediyor

Diyanet-Sen Bursa Şubesi 4. Olağan Kongresini Gerçekleştirdi

Çorum Şubesi 2. Olağan Kongresini Gerçekleştirdi
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Diyanet-Sen Hatay Şubesi 3. Olağan Kongresini 13 Aralık 2009’da Hatay 
Kültür Salonu’nda gerçekleştirdi. Kongre seçimleri sonucu Ali Bayır  gü-
ven tazeleyerek yeniden Hatay Şubesi Başkanlığı’na seçildi.

Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden Genel Mali Sekreter Remzi Sarıoğlu’nun 
divan başkanlığında yürütülen kongrede bir konuşma yapan Ali Bayır, Hatay Şu-
besi olarak yaptıkları çalışmalar konusunda katılımcılara bilgi verdi. Kongrede 
ayrıca Genel Merkez yönetiminden Genel Sekreter Mehmet Bayraktutar, Genel 
Mali Sekreter Remzi Sarıoğlu ve Genel Araştırma ve Dış ilişkiler Sekreteri Meh-
met Yaman kısa birer konuşma yaptı. Yapılan seçimler sonucu Diyanet-Sen Hatay 
Şubesi şu isimlerden oluştu: 

Diyanet-Sen İstanbul  2 Nolu Şube 3. Olağan genel  kongresi  30 Mayıs 2010 
Pazar günü saat 10:00’da Üsküdar  Belediyesi  Meclis Salonu’nda  gerçek-
leştirildi.Kongreye Diyanet-Sen  Genel  Başkanı Mehmet Bayraktutar,  Ge-

nel Sekreter Hacıbey Özkan, Genel Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Ali Güldemir, 
Genel Mali Sekreter Remzi Sarıoğlu, Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri 
M. Hadi Erdoğmu, Genel Eğitim Sekreteri Neslibey Özkan, Onursal Genel Başkan 
Mustafa Akgül, bazı şube başkanları ve ilçe müftüleri, sivil toplum örgütlerinin 
yetkilileri ve siyasiler katıldı. Kongrenin sevk ve idaresi divan kurulu başkanlığına 
seçilen Genel Mali Sekreter Remzi Sarıoğlu tarafından yapıldı. Yapılan seçim so-
nucu İstanbul 2 Nolu Şube yönetimi şu isimlerden oluştu:

Diyanet-Sen Karabük Şubesi 2. Olağan Kongresi 19 Haziran 2010’da  Kara-
bük Öğretmenev’nde genel merkez yönetiminin katılımıyla gerçekleştiril-
di. Kongreye Genel Başkan Mehmet Bayraktutar, Genel Sekreter Hacıbey 

Özkan, Genel Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Ali Güldemir, Genel Mali Sekreter 
Remzi Sarıoğolu, Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri M.Hadi Erdoğmuş, 
Genel Araştırma ve Dış İlişkiler Sekreteri  Mehmet Yaman katıldı. Karabük Şube 
Kongresine  çevre illerin şube başkanlarından da yoğun katılım oldu. Ayrıca Ka-
rabük İl Müftüsü Mustafa Kolukısaoğlu, Safranbolu İlçe Müftüsü İlyas Yılmaztürk, 
Karabük Kent Konseyi Başkanı Özcan Büyükgenç, Memur-Sen İl Temsilcisi Mus-
tafa Cünük ve diğer sendika başkanları  katıldı. Yoğun katılımın olduğu kongre 
seçimleri sonucu Karabük Şubesi’nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: 

Şube Başkanı : Ali Bayır
Şube Sekreteri : Hasan Düzenli         
Şube Teşkilat Sekreteri : Hüseyin Karaman                              

Şube Mali Sekreteri :Mustafa Temizkan
Şube Mevzuat Sekreteri :Avni Kılıç

Şube Eğitim Sekreteri : İbrahim Kartal
Arş ve Dış ilş Sek : Nuh Gökoğlu            

Şube Başkanı : Musa Hakan
Şube Sekreteri : Sedat Canbaz    
Şube Teşkilat Sekreteri : Mehmet Yüce                                   

Şube Mali Sekreteri :Salih Yaş
Şube Mevzuat Sekreteri :Ömer Faruk Özdemir

Şube Eğitim Sekreteri : Abdulkadir Eryiğit
Arş ve Dış ilş Sek : Mustafa Dündar                

Şube Başkanı : Fazlı Özçelik
Şube Sekreteri : Muhammet Başpunar        
Şube Teşkilat Sekreteri : Ramazan Bük                          

Şube Mali Sekreteri : Ünal Sanuç
Şube Mevzuat Sekreteri : Şükrü Yıldız

Şube Eğitim Sekreteri : İbrahim Çankaya  
Arş ve Dış ilş Sek : Şükrü Enişer

Hatay Şubesi 3. Olağan Kongresini Yaptı

İstanbul 2 Nolu Şube 3. Olağan Kongresini Gerçekleştirdi

Karabük Şubesi 2. Olağan Kongresini Gerçekleştirdi
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Diyanet-Sen Kastamonu Şubesi’nin 3. Olağan Genel Kongre-
si 24 Nisan 2010’da Kastamonu Aral Fen Koleji Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi.  Geniş bir katılımın olduğu kong-

re seçimlerine Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar ve 
yönetim kurulu üyelerinden Genel Sekreter Hacıbey Özkan, Genel 
Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Ali Güldemir, Genel Mali Sekreter 
Remzi Sarıoğlu, Genel Araştırma ve Dış İlişkiler Sekreteri Mehmet 
Yaman’ın yanı sıra İl Müftüsü Fuat Altıntaş,  siyasiler ve Memur-
Sen ve bağlı sendikaların temsilcileri katıldı. Divan Başkanlığı-
nı Diyanet -Sen Genel Merkez Yönetiminden Genel Mali Sekreter 
Remzi Sarıoğlu’nun yaptığı genel kurul seçimleri sonucu tek liste 
halinde seçime giren İrfan Bakır ve ekibi güven tazeleyerek yeniden 
Kastamonu Şube Başkanlığı’na seçildi. Diyanet -Sen Kastamonu 
Şubesi’nin 2010 Olağan Genel Kurul Seçimleri sonucu Kastamonu 
Şubesi yönetimi şu isimlerden oluştu: 

Diyanet-Sen Mersin Şubesi 2. Olağan Genel Kurul Seçimleri 9 
Haziran 2010’da Suphi Ömer Öğretmenevi’nde genel merkez 
yönetim kurulu üyelerinin  katılımı ile gerçekleştirildi. Geniş 

bir katılımın olduğu kongre seçimlerine Diyanet-Sen Genel Başkanı 
Mehmet Bayraktutar ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Teşkilat-
lanma Sekreteri Mehmet Ali Güldemir, Genel Mali Sekreter Remzi 
Sarıoğlu, Genel Araştırma ve Dış İlişkiler Sekreteri Mehmet Yaman’ın 
yanı sıra bazı şube başkanları, siyasiler ve sivil toplum örgütlerinin 
temsilcileri katıldı.  Divan Başkanlığını Genel Mali Sekreter Remzi 
Sarıoğlu’nun yaptığı kongrede Diyanet -Sen Mersin  Şubesi’nin  2. 
Olağan Genel Kurul Seçimleri sonucu Mersin  Şubesi yönetimi şu 
isimlerden oluştu: 

Diyanet-Sen Zonguldak Şubesi 12 Aralık 2009’da 2. Olağan 
Genel Kurul seçimlerini gerçekleştirdi. Halil İbrahim Kulaç’ın 
yeniden şube başkanlığına seçildiği kongre Zonguldak İmam 

Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongreye genel 
merkez yönetiminden Genel Teşkilatlanma Sekreteri Hacıbey Özkan, 
Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri M. Hadi Erdoğmuş ve 
Genel Eğitim Sekreteri Mehmet Ali Güldemir katıldı. Tek liste halinde 
girilen seçimler sonucu Zonguldak Şubesi şu isimlerden oluştu: 

Şube Başkanı : İrfan Bakır
Şube Sekreteri : Özay Bozkurt          
Şube Teşkilat Sekreteri : Hüseyin Yaşar                                 

Şube Mali Sekreteri : Nahit Kıldıroğlu
Şube Mevzuat Sekreteri : Murat Öztürk

Şube Eğitim Sekreteri : Ali Mengi
Arş ve Dış ilş Sek : Yusuf Tütmez                

Şube Başkanı : Ahmet Görgülü
Şube Sekreteri : Nuh Özkan    
Şube Teşkilat Sekreteri : Cuma Gün                                   

Şube Mali Sekreteri : Salih Uluyol
Şube Mevzuat Sekreteri : Hüseyin Ay

Şube Eğitim Sekreteri : Hüseyin Karaman
Arş ve Dış ilş Sek : Ahmet Işık             

Şube Başkanı : H. İbrahim Kulaç  
Şube Sekreteri : Şeref Gökyar       
Şube Teşkilat Sekreteri : Polat Osman Yılmaz                               

Şube Mali Sekreteri : Bekir Günaydın
Şube Mevzuat Sekreteri : İbrahim Komşucu

Şube Eğitim Sekreteri : Nazım Aldemir  
Arş ve Dış ilş Sek : Hüseyin Gökgöz          

Kastamonu Şubesi İrfan Bakır ile Yola Devam Ediyor

Mersin Şubesi 2. Olağan Genel Kongresini Gerçekleştirdi

Zonguldak Şubesi 2. Olağan Genel Kongresini Gerçekleştirdi
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Geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu vefat eden Antalya Kemer’den üye-
miz Ahmet Gökçe’nin 15 Bin TL’lik ferdi kaza sigorta çeki yasal mirasçı-
ları olan kardeşlerine verildi. 

16 Ağustos 2009’da Isparta’da geçirdiği trafik kazası sonucu kaybettiğimiz Din 
Görevlisi Ahmet Gökçe’nin yasal mirasçıları olan kardeşleri Süleyman, Mustafa 
ve Hatice Gökçe’nin sigorta çeklerini kendileri adına Ağabeyleri Vaiz Süleyman 
Gökçe aldı. 23 Aralık 2009’da Diyanet-Sen Genel Merkezi’ne gelen Süleyman 
Gökçe’ye Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri’nden Genel Teşkilatlanma Sek-
reteri Hacıbey Özkan, Genel Mali Sekreter Remzi Sarıoğlu, Genel Eğitim Sek-
reteri Mehmet Ali Güldemir, Genel Araştırma ve Dışilişkiler Sekreteri Mehmet 
Yaman  hem kendisinin hem de kardeşlerinin çekini takdim etti. 

Artvin’e bağlı  Sarıbudak Köyünde İmam Hatip olarak görev yaparken bir 
kaza sonucu yüzük parmağı kopan  üyemiz Hasan Avcı’ya SBN Grup 
Marmara ile yaptığımız ferdi kaza sigortası kapsamında 600 TL’lik  çek 

verildi.

Trabzon Tıp Fakültesinde tedavi gören Hasan Avcı’ya doktor,  % 4 iş göremez 
raporu vermişti. Bu rapor doğrultusunda  15 bin TL’lik  ferdi kaza sigortasının 
yüzde  4’üne tekabül eden 600 liralık çek, Memur-Sen Artvin il merkezinde 
Diyanet-Sen Artvin Şube Başkanı Hamdi Özder , şube yöneticileri ve Diyanet-
Sen üyeleri tarafından yapılan basın toplantısı ile  Hasan Avcı’ya  takdim edil-
di. 

Diyanet-Sen SBN Grup Marmara Sigorta ile yaptığı ferdi kaza sigortası 
kapsamında hak sahiplerine çeklerini vermeye devam ediyor. Geçirdiği 
elim bir trafik kazası sonucu yaralanan  Erzurum  Uzundere İlçesi’nde  

İmam Hatip olarak  görev yapan üyemiz İlhami Akbulut’un ferdi kaza sigortası 
çekini Diyanet-Sen Erzurum Şube Başkanı Mehmet Dindi takdim etti.  

Vefat Eden Üyemizin Kardeşlerine Ferdi Kaza 
Sigortası Çeki

Artvin’de Parmağı Kopan Üyemize Ferdi Kaza 
Sigortası Çeki Verildi

Kaza Geçiren Üyemize Ferdi Kaza Sigortası
Çeki Verildi
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Diyanet-Sen SBN Grup Marmara ile yaptığı ferdi kaza sigortası kapsa-
mında üyelerinin ve ailelerinin yapında olmaya devam ediyor. 25 Şubat 
2010’da Konya’da geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu eşiyle birlik-

te hayatlarını kaybeden Meram Müftülüğü Sephavan Camii İmam Hatibi ve 
Diyanet-Sen üyesi Esat Sami Erfidan’ın yasal mirasçıları olan çocukları Rumey-
sa Betül,  Aliye Merve, Muhammed Emre ve Taha Selman Erfidan’a Konya Şu-
besi tarafından 15.000 TL’lik Ferdi Kazası Sigortası Tazminatı çekleri verildi. 

Meram Müftüsü Ahmet Özkan; sağlıkta,  hastalıkta ve ölümde üyelerinin yanın-
da olan ve güzel hizmetlerinden dolayı Diyanet-Sen’e ve yöneticilerine teşekkür 
etti. 

4 ay önce  geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Van Şubesi üyele-
rimizden  Muhsin Aydın’ın  ailesine 15 bin TL’lik  ferdi kaza sigortası çeki 
verildi. 4 ay önce Van’dan Başkale’ye giderken  geçirdiği trafik kazası so-

nucu yaşamını yitiren Diyanet-Sen Van Şubesi üyelerimizden  Muhsin Aydın’ın 
ailesine SBN Grup Marmara Sigorta ile yaptığımız ferdi kaza sigortası anlaşması 
çerçevesinde 15 bin TL’lik yardım Memur-Sen il binasında Eşi Merdiye Aydın 
ve çocuklarına Diyanet-Sen  Genel Araştırma ve Dış İlişkiler Sekreteri Mehmet 
Yaman  ve Van Şube Başkanı Suat Cihangiroğlu tarafından takdim edildi. 

Konya’da Vefat Eden Üyemizin Çocuklarına
15 Bin TL’lik Yardım Çeki

Van’da Kaza Geçiren Üyemizin Ailesine 15 Bin 
TL’lik Yardım Çeki 

İl Divan Toplantıları

Diyanet-Sen Amasya İl Divan Toplantısı Taşova İlçesinde diğer ilçe yöne-
timlerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 15 Nisan 2010’da gerçekleştirilen 
il divan toplantısına genel merkez yönetiminden Genel Sekreter Haci-

bey Özkan ve Genel Araştırma ve Dış İlişkiler Sekreteri Mehmet Yaman katıldı. 
Gümüşhacıköy, Taşova, Hamamözü, Suluova ve Merzifon ilçe yönetimlerinin 
de hazır bulunduğu toplantı öncesi Taşova İlçe Müftüsü ziyaret edildi ve daha 
sonra din görevlileri aylık mutat toplantısına iştirak edildi. 

Amasya İl Divan Toplantısı 
Taşova’da yapıldı
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Diyanet-Sen Bolu İl Divan Toplantısı 6 Mart 2010’da Köroğlu Otel’de ger-
çekleştirildi.  Şube Yönetimi, ilçe temsilcileri ve iş yeri temsilcilerinin 
katıldığı toplantıya İl Müftüsü Mustafa Erkan ve Genel Merkez yönetim-

den Genel Sekreter Hacıbey Özkan, Genel Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Ali 
Güldemir, Genel Araştırma ve Dışilişkiler Sekreteri Mehmet Yaman da katıldı. 

Diyanet-Sen Edirne İl divan toplantısı genel merkez yönetim kurulu üyelerinin 
katılımı ile gerçekleştirildi. 19 Nisan 2010’da gerçekleştirilen toplantıya Ge-
nel Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Ali Güldemir, Genel Mali Sekreter Remzi 

Sarıoğlu ve Genel Araştırma ve Dış İlişkiler Sekreteri Mehmet Yaman katıldı. İl Divan 
Toplantısı öncesi Edirne İl Temsilcisi Hüseyin Hatipoğlu  ile birlikte İl Müftüsü Ömer 
Taşçıoğlu’nu müftülükteki makamında ziyaret eden Diyanet-Sen heyeti Diyanet-
Sen’in çalışmaları konusunda Taşçıoğlu’na bilgi verdiler. Daha sonra Taşçıoğlu ile 
birlikte öğle yemeğine çıkan heyet öğleden sonra il divan toplantısına geçti. 

Diyanet-Sen Diyarbakır Şube İl Divan Toplantısı genel merkez yönetiminin 
katılımı ile gerçekleştirildi. Şube yönetimi ve ilçe temsilcilerinin de hazır 
bulunduğu toplantıya genel merkez yönetiminden Genel Teşkilatlanma 

Sekreteri Mehmet Ali Güldemir ve Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri 
M. Hadi Erdoğmuş katıldı. 11 Nisan 2010’da Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Oda-
sı Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda konuşan Diyarbakır Şube Başkanı 
Ömer Evsen, şube olarak yaptıkları faaliyetleri anlattı.  

Diyanet-Sen Kırklareli il divan toplantısı genel merkez yönetim kurulu üyelerinin 
katılımı ile gerçekleştirildi. 21 Nisan 2010’da gerçekleştirilen toplantıya genel 
merkez yönetiminden  Genel Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Ali Güldemir, Genel 

Mali Sekreter Remzi Sarıoğlu ve Genel Araştırma ve Dış İlişkiler Sekreteri Mehmet Yaman 
katıldı. İl Divan Toplantısı öncesi Kırklareli  İl Temsilcisi Mustafa Küçükmotar ve yönetim 
kurulu üyeleri   ile birlikte İl Müftüsü İsa Saim’i müftülükteki makamında ziyaret ederek 
bir süre sohbet ettiler. Daha sonra Memur-Sen İl binasında yapılan il divan toplantısı-
na geçildi. Genel Mali Sekreter Remzi Sarıoğlu’nun divan başkanlığı yaptığı toplantıda 
Kırklareli  İl yönetiminin yanı sıra Pehlivanköy, Vize, Demirköy, Lüleburgaz, Babaeski, 
Pınarhisar ilçe temsilcileri ve yönetimleri de hazır bulundu. 

Diyanet-Sen Kırşehir İl Divan Toplantısı genel merkez yönetiminin katılımı 
ile gerçekleştirildi. Kırşehir Memur-Sen il binası toplantı salonunda  27 
Mayıs 2010’da gerçekleştirilen il divan toplantısına genel merkez yöneti-

minden Genel Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Ali Güldemir, Genel Mevzuat ve 
Toplu Görüşme Sekreteri M. Hadi Erdoğmuş ve Genel Araştırma ve Dışilişkiler 
Sekreteri Mehmet Yaman, Memur Sen İl Temsilcisi, Diyanet-Sen Kırşehir İl Yö-
netimi, eski  ve yeni il temsilcileri ve  ilçe temsilcileri katıldı. 

Bolu İl Divan Toplantısı

Yapıldı

Edirne İl Divan Toplantısı 
Verimli Geçti

Diyarbakır İl Divan Toplantısı 
Yapıldı

Kırklareli İl Divan Toplantısı 
İlçelerin Katılımı İle Yapıldı

Kırşehir İl Divan Toplantısı 
Yapıldı
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Diyanet-Sen Konya Şubesi 2010 yılının ilk İl Divan Kurulu Toplantısını gerçekleştir-
di. Sendikanın toplantı salonunda yapılan İl Divan Kurulu’na Genel Teşkilatlanma 
Sekreteri Mehmet Ali Güldemir, Genel Araştırma ve Dış İlişkiler Sekreteri Meh-

met Yaman, Memur-Sen İl Başkanı Latif Selvi, Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Hanımlar Komisyonu Başkanı Safinaz Khan, Başkan Yardımcısı Selva Benli ve yönetim 
kurulu üyeleri, Gençlik Komisyonu yönetim kurulu üyeleri ile 31 ilçenin Başkanları ka-
tıldı. 31 İlçe Başkanının  kendi ilçelerindeki çalışma ve faaliyetlerini tek tek anlattığı İl 
Divan Kurulu toplantısı 2010 yılı Konya geneli üye sayısının 2500 olması hedeflenerek 
çalışma yol haritasının belirlenmesiyle son buldu.

Diyanet-Sen Sakarya Şubesi 7 Mart 2010’da Reisoğlu Tesisleri’nde İl Divan 
toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya şube yönetimi, ilçe temsilcileri ve ha-
nımlar komisyonu ve genel merkez yönetim kurulu üyelerinden Genel Baş-

kan Mehmet Bayraktutar, Genel Sekreter Hacıbey Özkan ve Genel Teşkilatlanma 
Sekreteri Mehmet Ali Güldemir katıldı. Toplantıda konuşan Genel Başkan Mehmet 
Bayraktutar genel merkez olarak yapılan faaliyetler konusunda katılımcılara bilgi 
verdi.

Diyanet-Sen Manisa Şubesi İl Divan Toplantısı Genel Merkez Yönetimi’nin katılımı 
ile 3-4 Nisan 2010’da Kula İlçesi Müftülük Salonu’nda  gerçekleştirildi. Manisa 
Merkez ve ilçe temsilcilerinin hazır bulunduğu il divan toplantısına Diyanet-Sen 

Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Genel Sekreter Hacıbey Özkan ve Genel Mali Sek-
reter Remzi Sarıoğlu’nun  yanı sıra AK Parti  Manisa Millet vekili Hüseyin Tanrıverdi, 
Kula Belediye Başkanı Selim Aşkın, AK Parti  İl Başkanı Abdurrahim Arslan ve Manisa 
İl Genel Meclis Başkanı Dursun Ali Yıldız,  Diyanet-Sen Uşak Şube Başkanı Emin Acar 
da katıldı.

Diyanet-Sen Samsun 1 ve 2 Nolu Şubeler ilçe yönetimleri ve iş yeri temsilci-
lerinin de katılımı ile il divan toplantılarını gerçekleştirdiler. İl divan toplan-
tısına Genel Başkan Mehmet Bayraktutar ve Genel Sekreter Hacibey Özkan 

da katıldı. Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Yılmaz Kızıldağ ve 2 Nolu Şube Başkanı 
Mahmut Uzun yapılan çalışmalar konusunda katılımcılara bilgi verdiler. Daha sonra 
Genel Başkan Mehmet Bayraktutar Genel Merkez olarak yapılan çalışmalar ve gün-
cel olaylar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Diyanet-Sen Tekirdağ İl divan toplantısı genel merkez yönetim kurulu üyelerinin katılı-
mı ile gerçekleştirildi. Tekirdağ merkez ve ilçelerinde bir dizi ziyarette bulunan genel 
merkez yönetim kurulu üyeleri katılımcılara sendikal çalışmalar konusunda bilgi verdi. 

20 Nisan 2010’da Tekirdağ’a giden genel merkez yönetim kurulu üyelerinden Genel Teşki-
latlanma Sekreteri Mehmet Ali Güldemir, Genel Mali Sekreter Remzi Sarıoğlu ve Genel Araş-
tırma ve Dış İlişkiler Sekreteri Mehmet Yaman, Tekirdağ İl Temsilcisi Adem Yaryıkan ve Mali 
Sekreter Fevzi Şen ile birlikte Umre’den yeni dönen ve bir süre önce göreve yeni başlayan  İl 
Müftüsü Mahmut Gürlen’i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dilediler. Daha 
sonra Tekirdağ Memur-Sen il binasında il divan toplantısına geçildi. İl yönetimimin yanı sıra 
Çorlu, Hayrabolu, Muratlı, Saray, Malkara, Çerkezköy ve Marmara Ereylisi ilçe yönetimleri de 
toplantıda hazır bulundu.

Konya Şubesi İl Divan Toplantısı’nda 
2010 Yılı Yol Haritasını Belirledi

Sakarya Şubesi İl Divan Toplantısı 
Gerçekleştirildi

Manisa İl Divan Toplantısı 
Geniş Katılımla Gerçekleşti

Samsun Şubeleri Geniş Katılımlı 
İl Divan Toplantısı Gerçekleştirdi

Tekirdağ İl Divan Toplantısı Yapıldı
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Diyanet-Sen Adana Şubesi ilçe yönetimlerinin de katılımı ile istişare 
toplantısı gerçekleştirdi. Adana Şube Başkanı Mustafa Ünaldı’nın 
başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısı Memur-Sen İl Bi-

nasında  yapıldı.  Şube ve ilçe çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda 
Antalya-Kemer’de yapılan Başkanlar Kurulu ve Diyanet-Sen Akademi top-
lantılarına katılan Şube Sekreteri Yusuf Kaplan genel merkezin hazırladığı 
yerinden üyelik üye takip programı ve toplu mesaj sistemi hakkında katı-
lımcılara bilgi verdi. 

Kur’an’ın nüzulunün 1400. yılı nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı’nın  
2010 Kur’an yılı etkinlikleri çerçevesinde;    Afyonkarahisar Sinanpaşa 
İlçesi Küçükhüyük Kasabası Merkez Camii İmam Hatibi, Küçükhüyük 

Kur’an Kursu Fahri öğreticisi ve Diyanet-Sen  Afyonkarahisar Şube Teşkilat 
Sekreteri Selami Balcı’nın organizasyonunu üstlendiği Kur’an-ı Kerimi yü-
zünden okuma yarışması üç ayrı kategoride yapıldı.   5 Mayıs 2010’da Kü-
çükhükük Kasabası halkına  yönelik düzenlenen Kur’an-ı Kerimi Yüzünden 
okuma yarışmasının ardından kurs öğrencilerinin hatmi de dualandı. 

İsrail’in Gazze’ye yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara Ge-
misine hain saldırısı sonucu şehit düşen Adıyamanlı Fahri Yaldız için 
Adıyaman’da Diyanet-Sen ve Memur-Sen çeşitli protesto gösterileri 

ve hatim programları düzenledi. İki gün boyunca hunharca şehit edilen 
Gazze Gönüllüsü Fahri Yaldız için indirilen hatimlerin ardından üyeleri-
mizin katılımı ile mevlit okutuldu. 

Diyanet-Sen Alanya İlçe Temsilciliği üyesi olduğu Alanya Dayanışma 
Platformu iş birliği ile İsrail İşgali altındaki Gazze’ye yardım kermesi 
düzenlendi. 5-10 Nisan tarihleri arasında Belediye Düğün Salonu 

önünde düzenlenen gıda ve hayır kermesine halk büyük ilgi gösterdi. Alan-
ya Kaymakamı Hulusi Doğan ve İlçe Müftüsü Ahmet Hamdi Başpınar’ın da 
katıldığı kermese Diyanet-Sen yönetimi ve üyeler de eşleri ile birlikte  kat-
kıda bulundular. Ayrıca 18 Nisan’da İmam Hatip Lisesi Bahçesi’nde yapıla-
cak ücretli kahvaltı programından toplanacak paralar ile inşaat malzemesi, 
tıbbi malmeze ve ilaç alınarak 15 Mayıs’ta İstanbul’dan Gazze’ye hareket 
edecek olan “Nuh’un Gemisi”ne teslim edilecek. 

Diyanet-Sen Yönetim Kurulu üyeleri yeni binasına taşınan Yeni Mahalle 
Müftülüğü’nü ziyaret ederek İlçe Müftüsü Eyüp Demir’e hayırlı olsun 
dileğinde bulundular. Diyanet-Sen Yönetim Kurulu Üyelerinden Ge-

nel Teşkilatlanma Sekreteri Hacıbey Özkan, Genel Mevzuat ve Toplu Görüş-
me Sekreteri M. Hadi Erdoğmuş, Genel Mali Sekreter Remzi Sarıoğlu’nun 
yer aldığı ziyarette  Ankara 1 Nolu Şube yönetim kurulu üyeleri ve ilçe tem-
silcileri  de  hazır bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
İlçe Müftüsü Eyüp Demir sendikal çalışmalar konusunda bildi aldı. Daha 
sonra işyeri temsilcilerimiz ziyaret edilerek hayırlı olsun denildi.

Adana Şubesi  İstişare Toplantısında 
Çalışmalar Değerlendirdi

Afyon’da Kur’an-Kerim 
Yarışması

Adıyamanlı Şehidimiz Dualarla 
Uğurlandı

Alanya Diyanet-Sen’den
Gazze’ye Yardım 

Diyanet-Sen’den Yeni Mahalle 
İlçe Müftülüğü’ne Ziyaret
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Diyanet-Sen Aksaray Şubesi 2009 yılı içerisinde göstermiş olduğu 
başarılardan dolayı din görevlisi Zülfikar Karataş’a teşekkür plaketi 
verdi.  Diyanet-Sen Aksaray Şubesi güzel ve başarılı çalışmala-

rı teşvik ve takdir etmek amacıyla  din görevlileri arasında düzenlemiş 
olduğu istişareler ve değerlendirmeler sonucu 2009 yılındaki başarılı 
çalışmalarından dolayı din görevlisi Zülfikar Karataş’a teşekkür plaketi 
verdi.

Çanakkale Savaşları’nın 95. yıl dönümü münasebetiyle Diyanet-
Sen Artvin Şubesi katkıları ve Borçka İlçe Temsilciliğinin gayret-
leriyle 19 Mart Cuma günü, Borçka Gözde Düğün Salonunda  Bir 

Destandır Çanakkale”  konulu  bir konferans tertip  edildi. Konferansa 
1985-86 yıllarında Borçka İmam Hatip Lisesi’nde görev yapan  ve şu 
anda  Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi  Tarih Bölümünde Prof. olarak 
Öğretim Üyeliği yapan Üçler Bulduk  konuşmacı olarak katıldı.

Diyanet-Sen Ardahan İl Temsilciliği Merhum Genel Başkanımız 
Ahmet Yıldız’a ithafen okunan hatimleri ilçelerin de katılımı ile 
gerçekleştirilen Şubat ayı din görevlileri toplantısında dualadı.  İl 

Müftüsü Emrullah Kaya’ın da katıldığı toplantıda Merhum Genel Başka-
nımız Ahmet Yıldız dualarla anıldı

Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Ali Zengin Diyanet-Sen Aydın Şubesi’ni 
ziyaret ederek yeni seçilen yönetime hayırlı olsun dileklerini ilet-
ti. 27 Şubat 2010’da  2.Olağan kongre seçimlerinde yeniden Şube 

Başkanlığı’na seçilen Rıdvan Aydın ve yönetim kurulu üyelerine ve ilçe tem-
silcilerine  hayırlı olsun dileklerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi.  
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın Şube Başkanı Rıdvan 
Aydın, amaçlarının sendika olarak diyanet hizmet kolunda olduğu gibi vakıf 
hizmet kolunda da yetkili sendika olmak istediklerini belirterek vakıflarda 
çalışanlar için de güzel hizmetler sunmak istediklerini kaydetti. 

Ulus İlçe Temsilciliği üniversite öğrencilerine Maklube ikram etti. 
Üniversite öğrencilerine Diyanet-Sen üyesi  İsmet Ertuğrul’un 
sponsorluğunda Kumluca Diyanet Sen İrtibat Bürosu’nda Mak-

lube ikram adendi. Diyanet- Sen Ulus  İlçe Teşkilat Sekreteri Mehmet 
Ertuğrul, üniversite gençliğinin geleceğin teminatı olduğunu belirterek  
bu gençlerimize sahip çıkmak hepimizin  başta da  din görevlilerinin  
vazifesidir” dedi.

Aksaray Diyanet-Senden  Başarılı 
Din Görevlisine Plaket

Artvin Diyanet-Sen’den “Bir 
Destandır Çanakkale” Konferansı

Ardahan İl Temsilciliği’nden Merhum 
Genel Başkanımız’a Hatim 

Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden 
Aydın Şubesi’ne Ziyaret

Ulus İlçe Temsilciliği’nden 
Öğrencilere Maklube
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Diyanet-Sen Bursa  Gemlik İlçe Temsilciliği’nce düzenlenen “Na-
mazla Diriliş” programı büyük bir katılımla gerçekleşti. 2 Mayıs 
2010’da düzenlenen programa Bursa Şube Başkanı Yüksel Gü-

müş, Memur-Sen İl Temsilcisi Numan Şeker de katılarak birer konuş-
ma yaptı. Gemliklilerin büyük ilgi gösterdiği programa katılımın yoğun  
olmasından dolayı katılımcıların bir kısmı dışarıda kaldı. Mü’minlerin 
miracı olan namazın öneminin anlatıldığı program ilahi ve şiirlerle renk-
lendirildi. 

Diyanet-Sen Çankırı Şubesi Merhum Genel Başkanımız Ahmet 
Yıldız’ın ruhu için okunan hatimleri Çankırı Sultan Süleyman 
Camii’de düzendeği Mevlid-i Şerif programıyla dualadı. Okunan 

Kur’an-ı Kerim ve dualarla Merhum Genel Başkanımız yad edildi.

Çanakkale Diyanet Sen İl Başkanlığı tarafından geleneksel hale getiri-
len Çanakkaleli üyelerin tanışma ve dayanışma pikniği Genel Merkez 
Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Çanakkale’de 

incelemelerde bulunan Diyanet Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, 
beraberinde Genel Sekreter Hacıbey Özkan ve Mali Sekreter Remzi Sarıoğlu 
ile birlikte, Diyanet Sen Çanakkale Şube  Başkanı Sefahattin Çiloğlu,  Şube 
Sekreteri Erdoğan Uz ve Mali Bekreter Abdurrrahim Alver öncülüğünde tüm 
ilçelerden gelen üyelerin katılımı ile gerçekleşen Çanakkale Diyanet- Sen 
Geleneksel Pikniği Dardanos Orman Kampında yapıldı.

Diyanet-Sen Denizli Şubesi’nin düzenlediği piknik geniş katılımla 
gerçekleştirildi. 13 Haziran 2010’da gerçekleştirilen pikniğe genel 
merkez yönetim kurulu üyelerinden Genel Teşkilatlanma Sekrete-

ri Mehmet Ali Güldemir, Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri M. 
Hadi Erdoğmuş, Genel Araştırma ve Dış ilişkiler Sekreteri Mehmet Yaman, 
Memur-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Halit Ortaköy, Memur-Sen 
ve bağlı sendikaların Şube Başkanları ve 500 civarında Diyanet-Sen üye-
si katıldı. Denizli Şube Başkanı Mustafa Örki, katılımcılara teşekkür ederek 
geleneksel hale getirdikleri piknik programlarının önümüzdeki yıllarda da 
devam edeceğini söyledi. 

Diyanet-Sen Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Temsilciği Bursa ve 
Çanakkale gezileri  düzenledi. İsteyen tüm personelin katılabildi-
ği geziler personel arasında dayanışma ve kaynaşmayı da güç-

lendirdi. 21-23 Mayıs 2010 tarihleri arasında düzenlenen gezi program-
larından duydukları memnuniyeti dile getiren katılımcılar Diyanet-Sen 
Temsilcilerine güzel organizasyondan dolayı teşekkür ettiler. 

Gemlik’te Namazla Diriliş 
Programına Büyük İlgi

Çankırı Şubesi’nden 
Merhum Genel Başkanımıza 
Hatim ve Mevlid

Geleneksel Çanakkale Pikniği 
Geniş Katılımla Yapıldı

Denizli Pikniği Geniş Katılımla 
Gerçekleşti

DİB Temsilciliğimizden 
Çanakkale ve Bursa Gezisi
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İlahi Vahyin Hz. Peygambere indirilişinin 1400. yılı münasebetiyle Diyanet-
Sen Diyarbakır Şubesi Kur’an ve Hz. Peygamber konulu bir panel düzen-
ledi Nil Koleji Konferans Salon’unda düzenlenen program Neyzen Ahmet 

Sarıkaya’nın  ney dinletisiyle başlarken, Ulu Cami İmam hatibi Av. M.Emin 
Mülayim’in  okuduğu Kur’an Kerim tilavetiyle devam etti. Daha sonra Mo-
deratörlüğünü Diyanet-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ömer Evsen’in yaptığı  
Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. Abdurrah-
man Acar, Doç.Dr. Mehmet Bilen, Doç.Dr.Ahmet Erkol’un konuşmacı olarak 
katıldıkları panel gerçekleştirildi. 

Memur-Sen Erzurum İl Başkanı ve Diyanet-Sen  Şube Başkanı 
Dursun Mehmet Dindi ve beraberindeki heyet Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ’ı ziyaret ederek Erzurum’a yapılan çalışmalardan 

dolayı teşekkür ettiler. Ziyarette Sağlık-Sen Şube Başkanı Abdullah Du-
man, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Zinnur Şimşek, Büro Memur-Sen 
Şube Başkanı Nesimi Küçük ve Toç Bir-Sen Şube Başkanı İsmail Ercoş-
kun da hazır bulundu.

Edirne Keşan İlçe Temsilciliği ile Türk Kızılayı Edirne Şubesi’nin 19 Nisan 
2010’da ortaklaşa düzenlediği “Gönüllü kan bağışı kampanyası”sında 
34 ünite kan bağışı yapıldı. Kutlu Doğum Haftası münasebeti ile dü-

zenlenen kan bağışı kampanyası ile Peygamber Efendimizi hayırlı bir iş 
yaparak anmayı amaçladıklarını belirten Diyanet-Sen Keşan İlçe Temsilcisi 
Cemil Köpçü, hem kana ihtiyacı olan insanlara yardım etmiş oluyoruz, hem 
de kan vermenin yararlarından faydalanmış oluyoruz. Kampanyamıza katılan 
herkese çok teşekkür ederim.” dedi.

Gaziantep’te Türkiye’nin en büyük Memur Konfederasyonu Memur-Sen 
ile  Diyanet-Sen, üyelerinin kolay bir şekilde ev ve otomobil sahibi 
olabilmeleri için Eminevim ve Eminotomotiv şirketi özel bir kampanya 

düzenledi. Diyanet-Sen’in Gaziantep’teki üyelerine yönelik olarak düzenle-
nen kampanya Mado’da düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Toplantıya Emine-
vim ve Eminotomotiv şirketinin yöneticileri, Diyanet-Sen Gaziantep Şube 
Başkanı Ahmet Tahiroğlu, Memur-Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları 
ve yöneticileri ile çok sayıda Memur-Sen üyesi katıldı. 

Diyanet-Sen Giresun Şubesi her ay bir ilçede toplu yemek vermeye de-
vam ediyor. Şube Başkanı Fethi Karahüseyin  ve yönetim kurulu üye-
leri ile Bulancak ve Piraziz  İlçe Müftüleri  ve ilçe yönetimlerinin de 

katıldığı toplu yemek Piraziz İlçesinde verildi. Bütün Müftülük personelinin 
katıldığı yemeğin ardından katılımcılara 2010 Diyanet-Sen Takvimi verildi. 
Ayrıca bütün üyelere  Giresun Şubesince hazırlatılan saat hediye edildi. 

Diyarbakır Şubesi Kur’an ve 
Hz. Peygamber Konulu Panel 
Düzenledi

Erzurum Memur-Sen Heyetinden 
Sağlık Bakanı Akdağ’a Ziyaret

Keşan Diyanet-Sen’den Kan 
Bağışı

Gaziantep’te Diyanet-Sen/
Eminevim İşbirliği

Giresun Piraziz ve Bulancak 
İlçeleri Yemekte Buluştu
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Diyanet-Sen Gümüşhane İl Temsilciliği Merhum Genel Başka-
nımız Ahmet Yıldız için Merkez Kemaliye Camii’nde bir hatim 
ve anma programı düzenledi. Programa Gümüşhane İl Müftü 

Yardımcısı Ekrem Hilmi Kalafat, Diyanet-Sen Gümüşhane İl Başkanı 
Mürsel Gergin  ve bir çok din görevlisi katıldı. Yıldız’ın hayatından 
kesitlerin anlatıldığı programda okunan hatimler de merhum Genel 
Başkanımızın ruhuna gönderildi. 

Diyanet-Sen İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Osman Aydın,  Denizli Ta-
bip Odası’nın düzenlediği “Ilımlı İslam ve Bilim” konulu konferans-
ta, İslam dini ve Hz. Muhammed (SAV) ile ilgili yakışıksız değerlen-

dirmelerde bulunulmasını düzenlediği kitlesel basın açıklaması ile kınadı. 
Dini değerlerimize hakarette bulunan İstanbul Tabip Odası Başkanı  Aktan’ı 
İstanbul Tabip Odası önüne  siyah çelenk koyarak kınayan İstanbul 1 Nolu 
Şube Başkanı Osman Aydın ve üyeler ardından bir basın açıklaması yapa-
rak dini değerlerimize hakaret eden Aktan’ı özür dilemeye davet ettiler.

Diyanet -Sen Hatay Şubesi bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Yeni 
yönetim başta İl Müftüsü Mustafa  Sinanoğlu olmak üzere bir 
çok ilçe müftülüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ettiler. 

Yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İl Müftüsü Mustafa Si-
nanoğlu, İl Emniyet Genel Müdürü, Erzin, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu 
ve Dörtyol İlçe Müftülüklerini ziyaret eden Hatay Şube Başkanı Ali Bayır  
ziyaretlerde sendikal çalışmalar konusunda bilgi verdi.

Diyanet-Sen İstanbul 2 Nolu Şube geniş katılımlı bir istişare toplantısı 
gerçekleştirdi. 10 Nisan 2010’da  Halil İbrahim Sofrası’nda gerçek-
leştirilen toplantıya Diyanet-Sen Genel Merkez yönetiminden Genel 

Başkan Mehmet Bayraktutar, Genel Sekreter Hacıbey Özkan, Genel Mali 
Sekreter Remzi Sarıoğlu, Memur-Sen İstanbul İl Başkanı Ahmet Yurtman, 
İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ndeki Diyanet-Sen üyeleri ile Anadolu 
yakasındaki Diyanet-Sen üyeleri katıldı.

Diyanet-Sen Kahramanmaraş  Şubesi  Filistin’e yola çıkan  yardım 
gemi filosuna destek olmak için  Kahramanmaraşlı esnaf ile bir-
likte gıda yardımı kampanyası başlattı. Kahramanmaraş halkının 

ve esnafının büyük desteği ile abluka altındaki Filistin halkına yardım 
toplandı. Kahramanmaraş Şube Başkanı Ekrem Arslan Filistin halkının 
haklı mücadelesinde herzaman yanlarında olacaklarını belirtti.  

Merhum Genel Başkanımız 
Gümüşhane’de Dualarla Anıldı

Hatay Şubesi  Ziyaretlerle 
Sendikal Faaliyetlerini Anlatıyor

İstanbul 2 Nolu Şube İstişare 
Toplantısı Yapıldı

Kahramanmaraş Şubesi’nden 
Filistin’e Yardım Kampanyası

İstanbul 1 Nolu Şube’den Tabip 
Odası’na Siyah Çelenkli Kınama
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Diyanet-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri M. Hadi Er-
doğmuş ve  Genel Eğitim Sekreteri Mehmet Ali Güldemir Karabük 
Şubesi’ni ziyaret ederek din görevlileri aylık mutat toplantısına ka-

tıldılar. Daha sonra Güldemir ve Erdoğmuş  İl Müftü Yardımcısı  Mehmet 
Türkoğlu’nu ziyaret ederek sendikal çalışmalar konusunda bilgi verdiler.  
Ayrıca Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Hadi Erdoğmuş Safran-
bolu ilçesini ziyaret ederek sendikal çalışmalarda bulundu  sendikacılıkla 
ilgili bilgiler verdi.

Genel Kurulda yeniden başkanlığa seçilen İrfan Bakır’ı  AK Par-
ti Merkez İlçe Başkanı Eşref Can, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı 
Mehmet Ataç ve Zeki Kebeci ziyaret ederek hayırlı olsun dilekle-

rini ilettiler. Diyanet-Sen Şube binasında Başkan İrfan Bakır’ a tebrik zi-
yaretinde bulunan heyet, Diyanet -Sen’ in sağduyulu, yapıcı ve gayretli 
sendikacılık faaliyetleri ile herkesin takdirini kazanan bir sendikacılık 
anlayışıyla yoluna devam ettiğini, İrfan Bakır’ ın bu olumlu hizmetlerini 
Diyanet- Sen üyelerinin de kendisini yeniden başkanlığa seçerek des-
teklediklerini gösterdiklerini belirttiler.

Diyanet-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri M. Hadi Erdoğmuş, 
15-16 Mart 2010 tarihlerinde Kars İl Teşkilatı ile birlikte Kars merkez ve ilçele-
rinde teşkilat çalışmasında bulundu. Kars İl Başkanı Ebubekir Keleş ve yönetim 

kurulu üyeleri ile birlikte Kars merkez ve Susuz, Arpaçay ve Selim ilçelerinde din 
görevlileri ile bir araya gelen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri M. Hadi 
Erdoğmuş, sendikal çalışmalar konusunda din görevlilerini bilgilendirdi. İl Müftülüğü 
ve ilçe müftülüklerini ziyaret eden Diyanet-Sen heyeti din görevlilerinin sorunlarını 
dinledi. Ayrıca Kars Belediye Başkanı’nı ziyaret eden heyet cami temizliklerinin be-
lediye tarafından yapılmasını istedi. İlim Yayma Cemiyetini de ziyaret eden heyet, 
cemiyetin düzenlediği “Çanakkale Şehitleri” resim sergisini de gezdi.  

Kayseri’de Diyanet-Sen’in, Arz Yayıncılık ve Gönüllü Kültür Teşekkül-
lerinin desteği ile 4. sünü düzenlendiği Kur’an-ı Kerim (Meal) Bil-
gi Yarışması, bu sene Kur’an’ı Anlama Platformu organizesiyle aynı 

anda tüm yurtta 18 il merkezinde 25 Nisan 2010 tarihinde yapıldı.  Kuran-ı 
Kerim’i anlayarak okumak, bu doğru okuma biçimini yaygınlaştırmak ve 
yaratıcının öğretilerini erdemli bir yaşam biçimine dönüştürmek amacıy-
la yola çıkılarak oluşturulan “Kuran’ı Anlama Platformu”nun düzenlediği 
“2010 Kur’an-ı Kerim (Meal) Bilgi Yarışması”nın iki aşamasından birincisi 
olan genel sınavlar 18 İl merkezinde yapıldı.

Diyanet-Sen Genel Merkez yönetimi Kırşehir İl Temsilciliği’nin düzen-
lediği toplantıya katılarak genel merkez çalışmaları konusunda bilgi 
verdi. 17 Nisan 2010’da düzenlenen toplantıya Diyanet-Sen Genel 

Başkanı Mehmet Bayraktutar, Genel Sekreter Hacibey Özkan ve Genel Mali 
Sekreter Remzi Sarıoğlu, Kırşehir İl Yönetimi ve ilçe temsilcileri katıldı.

Karabük Teşkilat Çalışması 
Verimli Geçti

İrfan Bakır’a Tebrik Ziyareti 

Kars ve İlçelerinde Sendikal 
Faaliyetler Anlatıldı

Kayseri’de Kur’an Meal 
Yarışması’nın 4.sü Yapıldı

Kırşehir Toplantısı’nda 
Çalışmalar Anlatıldı
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Diyanet-Sen Kocaeli Şubesi,  İzmit İmam-Hatip Lisesi ile or-
taklaşa gerçekleştirdikleri proje ile 5 dönümlük araziye fidan 
dikerek hatıra ormanı oluşturdu. Orman İşletme Müdürlüğüne 

ait Derince İlçesine bağlı Çenedağ mevkiinde  yapılan fidan dikimine 
din görevlileri ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 

Diyanet-Sen Akhisar İlçe Temsilciliği’nin organize ettiği Çanak-
kale Gezisi ile sendika üyeleri şehitlerimizi ziyaret etme imkanı 
buldu. Akhisar İlçe Temsilcisi  Sebahattin Umutlu ve  46 kişilik 

Diyanet-Sen heyeti  Çanakkale Şehitlerimizi ziyaret etti.  Din görevlileri 
Pazar günü Çanakkale Gelibolu Yarımadası’nda bulunan ve Çanakkale 
Savaşı’nın yapıldığı Tarihî mekanları gezdiler.

Diyanet-Sen Konya Şubesi Yönetimi Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Önkal’ı makamında ziyaret ederek 
Selçuk Üniversitesi  Konya İlahiyat Fakültesi’nde de ititam progra-

mı açılmasını istediler. İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Önkal 
Diyanet-Sen Konya Şubesi Yönetim Kurulunu makamında kabul ederek İli-
tam Programı açılması konusundaki fikir ve düşüncelerini ifade etti.  Prof. 
Dr. Önkal bu konuda çalışmalarının olduğunu fakülte bünyesinde bulunan 
ilgili organlarla bir çalışma başlatacaklarını belirtti.

Diyanet-Sen Mardin Şubesi, Kızıltepe İlçesi’nde ‘Namazla Diriliş’ ko-
nulu panel düzenledi. Yoğun katılımın yaşandığı panele, İl Müftüsü 
Mehmet Kızılkaya başta olmak üzere, ilçe müftüleri, ilçe vaizleri, 

belde belediye başkanları, Diyanet-Sen Mardin Şube Başkanı Abdulkadir 
Kurtuluş ve Kızıltepeliler katıldı.  Panele konuşmacı olarak Aziz Kutluay, 
Mehmet Paksu ve Ahmet Bulut katıldı. 

Diyanet-Sen  Mersin Mezitli  İlçe merkezinde görev yapan din 
görevlileri Diyanet -Sen Mersin Şubesi’nin verdiği yemekli top-
lantıda bir araya geldiler. Yemeğe yalnızca Diyanet-Sen  üyeleri 

değil ilçede görev yapan tüm din görevlileri davet edildi.  Birlik ve kay-
naşmanın önemine işaret eden Şube Başkanı Ahmet Görgülü imkânlar 
elverdikçe bu tür toplantıların daha sık yapılacağını dile getirerek ye-
meğe katılanlara teşekkür etti.

Diyanet-Sen Kocaeli 
Şubesi’nden Hatıra Ormanı

Manisa Akhisar Temsilciliği’nden  
Çanakkale Gezisi

Konya İlahiyat’ta İlitam 
Çalışmaları Başlatıldı

Mardin Kızıltepe’de Namazla 
Diriliş Paneli

Mezitlili Din Görevlileri 
Yemekte Buluştu
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Diyanet-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Muğla ve ilçelerinde teşkilat 
çalışmasında bulundu. Muğla merkezde din görevlilerin aylık mutat toplantı-
sına katılan Genel Sekreter Mehmet Bayraktutar, Genel Teşkilatlanma Sekre-

teri Hacıbey Özkan ve Genel Araştırma ve Dışilişkiler Sekreteri Mehmet Yaman, din 
görevlilerine sendikal çalışmalar ve kazanımlar konusunda bilgi verdiler. Muğla İl 
Müftüsü Mustafa Kaya’yı da ziyaret eden heyet sendikal çalışmalar konusunda Müftü 
Mustafa Kaya’ya bilgi verdi. Daha sonra Kavaklıdere, Milas, Bordum, Fethiye, Dat-
ça, Dalaman, Marmaris ilçelerine giden heyet ilçelerdeki din görevlileri aylık mutat 
toplantılarına da katılarak din görevlilerinin sorunları dinlendi. Sendikal kazanımlar 
konusunda bilgi verildi. 

Diyanet-Sen Nevşehir İl Teşkilatı Kur’an Kursu Öğreticilerine yö-
nelik yemekli bir toplantı düzenledi. 8 Mayıs 2010’da Nevşehir 
Kapadokya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Kur’an 

Kursu Öğreticilerinin yanı sıra Diyanet-Sen Genel Merkez Yönetimi’nden 
Genel Başkan Mehmet Bayraktutar, Genel Sekreter Hacıbey Özkan, Ge-
nel Mali Sekreter Remzi Sarıoğulu ve Genel Araştırma ve Dışilişkiler 
Sekreteri Mehmet Yaman katıldı. 

Diyanet-Sen Muş İl Temsilciliği, Muş Alparslan Üniversitesi’nin  gelenek-
sel II. . Bahar Şenlikleri çerçevesinde Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ah-
lak Bilgisi Eğitimi Bölümü öğrencileri ile tanışma ve dayanışma yemeği 

düzenlendi. Yemeğe Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel 
Müdürü Muratbey Balta, Vali Yardımcısı Okan Leblebiciler,  Eğitim Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Ekrem Atalan, Milli Eğitim Müdürü İlhami Bayraktar, İmam-Hatip 
Lisesi Müdürü Sebahattin Eke, Diyanet-Sen İl Başkanı Feyat Asya ve Yönetim 
Kurulu üyesi Ayhan Karakaş, Cafer Taşbulak, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri 
ile İmam-Hatip Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencileri katıldı. 

Niğde’de Memur-Sen’e bağlı 3 sendika, Diyanet-Sen, Sağlık-Sen 
ve Bem-Bir-Sen Facebook’ta Peygamberimize ve Allah’a hakaret 
eden bir grup hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 

bulundu.Konu ile ilgili açıklama yapan Diyanet Sen Niğde İl Temsilci-
si  Hazım Yılmaz, Facebook’ta Peygamber Efendimize hakaret eden ve 
küfreden bir grup bulunduğunu, bu grubu  defalarca şikayet etmelerine 
rağmen Facebook tarafından kapatılmadığını bundan dolayı suç duyu-
rusunda bulunduklarını söyledi. 

Diyanet-Sen Ordu Kabadüz İlçe Temsilciliği, Türkiye Kızılay Derne-
ği Ordu Kan Bağış Merkezi’nin “1.000.000 Kan Bağışçısı Aranıyor, 
Haydi Kan Vermeye” kampanyasına katkı sağlamak amacıyla Ordu 

Kabadüz İlçesi’nde 15 Haziran 2010’da kan bağışı kampanyası düzenledi. 
Kampanyaya Kabadüz İlçe Müftülük personeli, ilçedeki diğer resmi kurum-
larda çalışanlar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 

Muğla Teşkilat Çalışması 
Verimli Geçti

Nevşehir’de Kur’an Kursu Öğreticileri’nin 
Sorunları Masaya Yatırıldı

Muş Diyanet-Sen’den Üniversite 
Öğrencilerine Destek

Niğde’de Peygamber Efendimize Hakaret 
Eden Site’ye Suç Duyurusu

Kabadüz’de “Haydi Kan 
Vermeye” Kampanyası
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Diyanet-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Sinop merkez ve 
ilçelerinde teşkilat çalışmasında bulundu. Genel Mevzuat ve Toplu 
Görüşme Sekreteri M. Hadi Erdoğmuş ve Genel Eğitim Sekreteri 

Mehmet Ali Güldemir 17 Aralık 2009’da Sinop Şubesi Yönetim Kurulu üye-
leri ile birlikte din görevlilerinin sorunlarını dinlediler  ve sendikal çalışma-
lar konusunda din görevlilerine bilgi verdiler. Daha sonra Türkeli ve Ayancık 
İlçe Teşkilatlarını da ziyaret eden Diyanet-Sen heyeti ardından  yeni göreve 
başlayan Ayancık İlçe Müftüsünü de ziyaret ederek  Müftü Bey’e görevinde 
başarılar diledi. 

Sinop ve İlçelerinde Teşkilat 
Çalışması Yapıldı

Diyanet-Sen Osmaniye İl Temsilciliği olarak il genelinde yetkiyi 
aldı. Diyanet Sen Osmaniye İl Temsilcisi Adnan Yiğit, yıllardır Türki-
ye genelinde tartışmasız yetkili ve etkili sendika olan Diyanet Sen’in 
artık Osmaniye’de de yetkiyi aldığını söyledi. Yiğit, Diyanet -Sen İl 
Temsilciliği’nin yaptığı özverili çalışmalar yanında diyanet çalışanla-
rının teveccühü ile yetkinin aldığını kaydetti. 

Diyanet-Sen Genel Sekreteri Hacıbey Özkan Samsun ve ilçelerinde teşkilat 
çalışmasında bulunarak bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Samsun Din-Gör-Der 
seçimlerine katılan Genel Sekreter Özkan, din görevlilerinin birlik ve bera-

berliğinin önemine dikkat çekerek örgütlü mücadele etmenin din görevlilerini daha 
güçlü hale getireceğini söyledi.  Daha sonra Bafra Din Görevlileri Mutat Toplantısına 
Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Yılmaz Kızıldağ, Atakum ve Canik İlçe Temsilcileri ile 
birlikte katılan Genel Sekretere Özkan katılımcılara sendikal çalışmalar konusunda 
bilgi verdi. Daha sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Diyanet-Sen he-
yeti burada çalışanlarla bir araya gelerek sendika olarak bu yıl vakıflarda da yetkili 
olmanın gereğini dile getirerek Diyanet-Sen’in çalışmaları konusunda bilgi verdiler. 
Vakıf çalışanlarının sorunlarının dinlendiği programın ardından Samsun İl Müftüsü 
Osman Şahin ve müftülük çalışanlarını ziyaret ettiler, sorunlarını dinlediler.

Kısa bir zaman  önce  Hakk’ın rahmetine kavuşan Genel Başkanı-
mız Ahmet Yıldız için Rize Şubesi hatim ve anma programı dü-
zenledi. Programa Rize İl Müftüsü İlyas Serenli, Trabzon-Düzköy 

Müftüsü Ramazan Topcan, Çayeli Müftüsü Mehmet Ceylan, Pazar Müf-
tüsü Kemalettin Aksoy, Güneysu Müftüsü Muhammet Yıldız,  Diyanet 
-Sen Rize  Şube Başkanı  Recep Şafak, Merhum Av.Ahmet YIDIZ’ın 
Rize İmam-Hatip Lisesi’nde beraber okuduğu arkadaşları ve kalabalık 
bir Din Görevlisi topluluğu katıldı.

Siirt’te Diyanet-Sen üyesi imamlar cinsel istismara karışan suçluların 
biran önce yargı önüne çıkarılarak en ağır bir şekilde cezalandırılma-
sını istedi. Bu suçu işleyen öğrencilerin manevi değerlerden yoksun 

olduğunu belirten Diyanet Sen Siirt Şube Başkanı Abdulhakim Şendul, dini 
bilgiler ve Kur’an-ı kerim öğrenme için konulan 12 yaş sınırının kaldırıl-
masını istedi. Şendul, “Televizyon, gazete ve internet gibi kitle iletişim 
araçlarının zararlı etkilerinden çocuklarımızı ve gençlerimizi mutlaka ko-
rumalıyız” dedi. 

Osmaniye’de Yetki Sevinci

Rize Şubesi’nden Hatim ve Anma 
Programı

Siirt Diyanet-Sen’den Cinsel İstismar 
ve Tecavüz Olaylarına  Tepki

Samsun’da Sendikal Çalışmalar Anlatıldı
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Diyanet-Sen Tokat Erbaa İlçe Temsilciliği Kutlu Doğum Haftası müna-
sebeti ile 2000 adet Kur’an-ı Kerim meali dağıttı. Bu yıl Kur’an’ın nü-
zulünün 1400. yılı olması münasebeti ile Kutlu Doğum Haftası’nda 

yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in kalplerde daha çok yer edinip  daha iyi 
anlaşılması  ve yaşanması amacıyla Erbaa İlçe Temsilciliği olarak halka 
ve okullarda öğrencilere Kur’an-ı Kerim melali dağıttıklarını belirten Erbaa 
İlçe Temsilcisi Murat Bolat, “Çoğunluğu Müslüman olan memleketimizde 
İnciller dağıtılırken neden Yüce Kitabınız Kur’an-ı Kerim dağılmasın” dedi. 

Geçirdikleri trafik kazası sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan  Tekir-
dağ İl Yönetimi üyelerini ziyaret eden Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Üyeleri geçmiş olsun dileğinde bulundular. Kaza geçiren İl Başkanı 

Adem Yaryıkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinden  Ali Aktaş, Recai Hatipoğ-
lu ve Fevzi Şen’i 29 Mayıs 2010’da evlerinde tek tek ziyaret eden Genel 
Başkan Mehmet Bayraktutar, Genel Sekreter Hacibey Özkan ve Genel Mali 
Sekreter Remzi Sarıoğlu geçmiş olsun dileklerinde bulundular.  Ziyaretten 
duydukları memnuniyeti dile getiren kazazedeler teşekkür ettiler. 

Diyanet-Sen Genel Merkez Yönetimi Uşak ve ilçelerinde teşkilat çalış-
ması yapmak üzere 16-17 Mart 2010’da tarihlerinde bir  dizi ziyarette 
bulundu. Genel Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Ali Güldemir ve Ge-

nel Araştırma ve Dış İlişkiler Sekreteri Mehmet Yaman Uşak Merkez olmak 
üzere, Banaz, Ulubey ve Eşme ilçeleri din görevlileri mutat toplantılarına 
katılarak sendikal çalışmalar konusunda bilgi verdiler. Din görevlilerin so-
runlarını dinleyen Güldemir ve Yaman din görevlilerinin sorularını da ce-
vaplandırdılar. Uşak Müftülüğü ve ilçe müftülüklerini de ziyaret eden Genel 
Merkez Yöneticileri ve Uşak Şube Başkanı Emin Acar ve yönetim kurulu 
üyeleri iki gün süren teşkilat çalışması ve ziyaretlerin ardından Ankara’ya 
döndüler. 

Erbaa’da Herkese Kur’an-ı 
Kerim Meali

Uşak ve İlçelerine Ziyaret 

Teşkilat çalışması için Van’a giden Genel Araştırma ve Dış İlişki-
ler Sekreteri Mehmet Yaman burada yaptığı basın açıklamasında 
Diyanet’in özerk olmasını ve başkanının seçimle iş başına gelmesi 

talebimizi yeniledi. Memur-Sen Van Şubesi’nde Diyanet-Sen Van Şube 
yönetimi ile birlikte yaptığı basın açıklamasında konuşan Yaman,  DİB 
Teşkilat Yasası’nın bir an önce çıkmasını istedi. 

Diyanet-Sen Yozgat Akdağmadeni İlçe Temsilciği Yaz Kur’an Kurs-
larına yönelik 5 günlük seminer düzenledi. Seminer sonrası bir 
de piknik düzenleyen Diyanet-Sen Akdağmadeni İlçe Temsilciği 

yüz civarında din görevlisi ile birlikte Kadıpınarı mevkiinde piknik yaptı. 
Katılımcıların memnuniyetlerini dile getirdikleri piknik organizasyonu 
için din görevlileri Akdağmadeni İlçe Temsilcilerine teşekkür etti. Din 
görevlileri arasında dayanışma ve kaynaşmayı sağlayan bu tür organi-
zasyonların daha sık yapılması talebinde bulundular.  

Van Teşkilat Çalışması 
Verimli Geçti

Akdağmadeni’nde Seminer ve 
Piknik Verimli Geçti

Kaza Geçiren Tekirdağ İl Yönetimine 
Geçmiş Olsun Ziyareti
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Dünü bilmeyen
bugünü anlayamaz ,
bugünü anlayamayan yarını
öğrenemez.

Ülkesi ve milleti için cefakar, fedakar ve de ka-
naatkar dava arkadaşlarım: 

Hepinizi saygı ,sevgi ve muhabbetimle selam-
lıyorum. Uğrunda çok uğraş verdiğimiz teşkilat 
yasasının vatanımıza, teşkilatımıza ve sendika-
mıza hayırlar getirmesini temenni eder, emeği 
geçen herkese şükranlarımı arz ederim. 

Değerli dostlar  şu fani dünyaya nice insanlar 
gelir,  nice insanlar gider. Kimileri iz bırakır, ki-
mileri hayırla yad edilir ve kimileri de beddua 
oklarına hedef olur. Ben inanıyorum ki Eyüp 
Sultan Hz.nin huzurunda elli dokuz kişi ile bu 
sendikanın temelini atan ve bugün kırk beş bin-
lere ulaşmasına vesile olan merhum başkanımız 
Sayın Av. Ahmet Yıldız hep rahmetle yad edi-
lecektir.

Değerli arkadaşlar genel başkanımız merhum Av. 
Ahmet Yıldız’ın vefatından sonra Diyanet- Sen’in 
genel merkez yönetim kurulu yedek birinci sıra-
da olmam sebebi ile genel merkeze çağrıldım. 
Sayın Mehmet Bayraktutar’ın başkanlığında ya-
pılan görev dağılımı neticesinde genel merkez 
eğitim sekreteri olarak göreve başladım.Sen-
dikam ve benim için hayırlı olmasını Allah’tan 
niyaz eder ve dualarınızı beklerim.

Üstlenmiş olduğum görevin ağır bir görev ol-
duğunu biliyorum. Çünkü dünyada planlı ve 
programlı iyiliğe yönelik hizmetleri gaye edinen 
bir topluluğu temsil etmek zordur. Ancak şunu 
da hemen ifade edeyim ki kolaycılıkta kalıcılık 
yoktur. Her şeyin değeri zorluğundadır. Zaman 

kolay elde edilen ucuz şeyleri siler ve kolaycılık 
insana bir şey kazandırmaz. Biz zora talip olduk. 
Zora  talip olmak tekamül etmenin vazgeçilmez 
icabıdır. Çünkü bizi kolaya ve rahata ulaştıranla-
rın da bize iyilik yapmadıklarını ve bizim dostu-
muz olmadıklarını da biliriz. Bizim geçmişimize, 
bu günümüze ve yarınlarımıza karşı sorumluluk-
larımız vardır. Dün olduğu gibi bugün de bizleri 
daha etkili ve başarılı kılacak bazı prensipleri 
sizinle paylaşmak istiyorum.

 1- Tepkisel değil proaktif olmalıyız.

2- Sonucu kafamızda canlandırarak işe başla-
malıyız.

3- İlk yapmamız gereken şeyleri ilk yapmalıyız 
ve sonraya bırakmamalıyız.

4- Hem kazanan, hem kazandıran anlayışına sa-
hip olmalıyız.

5- Önce anlamaya sonra da anlaşılmaya çalış-
malıyız.

6- Birlikte çalışıp, birbirimize kuvvet sağlama-
lıyız.

7- Her zaman hazırlıklı ve tedbirli olmalıyız.

8- Bir yerlere gelirken çevremizdekileri unutma-
malıyız.

9- Hedefe ulaşmak için yanımızdaki çalışanlara 
değer vererek onları çalışmalarımıza ortak et-
meliyiz. Buna ihtiyacımız vardır. Çünkü sorumlu 
olmak önemli olmak demektir.

Dünü bilmeyen bugünü anlayamaz, bugünü an-
layamayan yarını öğrenemez. Dolayısı ile olay-
lara sendikadan önce bir de sendikadan sonra 
bakarak değerlendirelim. 

Nereden nereye…

Değerli kardeşlerim ümitsizlik önemsememek 
yapılan mücadeleyi boş görmek kendimize 
yapabileceğimiz en büyük kötülüktür. İnsanın 
kendine yapabileceği en büyük fenalık kendine 
olan güvenini kaybetmesidir. Bizler çok şeyleri 
başarabilecek inancın ve mesleğin sahipleriyiz. 
Eksiğimiz yok, fazlamız var. Heyecan olmayan 
işte başarı olmaz. İmam-ı Gazali uzun mesafele-
re ulaşmanın yakın mesafeleri aşmakla mümkün 
olacağını ifade ederek ufkumuzu açıyor. Bu duy-
gularla sizleri kendisine emanet edilenleri zayi 
etmeyen   Allah’a emanet ediyorum.

Neslibey ÖZKAN
Genel Eğitim Sekreteri

Nereden…
Nereye…

Değerli kardeşlerim 

ümitsizlik, önemsememek, 

yapılan mücadeleyi 

boş görmek kendimize 

yapabileceğimiz en 

büyük kötülüktür. İnsanın 

kendine yapabileceği en 

büyük fenalık kendine olan 

güvenini kaybetmesidir. 

Bizler çok şeyleri 

başarabilecek inancın ve 

mesleğin sahipleriyiz. 
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Merhaba;

Yeni bir sayıda sizlerle beraber olmayı nasip 
eden Allah (c.c)’a hamdolsun.

Kıymetli Diyanet-Sen gönüllüleri;

Sizler, Anadolu ve Trakya’nın en ücra köşe-
lerinde üye olmakla, maddi ve manevi des-
tek vermekle sendikamızı bugüne getirdiniz. 
Sizlerden aldığımız destek ile Teşkilat Yasa-
mızı gündeme taşıdık, Türkiye Bürük Millet 
Meclisi’ne gelmesini sağladık. 2008 yılında 
40 bin imza toplayıp kamu oyu oluşturduk. 
Dün yasanın meclise gelmesini istemeyenler 
bugün herkesten fazla sahiplenir oldular. Bu 
satırları okuyor olduğunuz zaman eksiği ile 
beraber bu yasa çıkmış olacak. Birliğin, dirli-
ğin ve sorumluluğun gücü bu olsa gerek.

Birlik deyince, Rabbimizin birliğini yücelt-
mekten tutun da her konuda bir olmak, güçlü 
olmak, ses getirmektir. Türkiye’de gündem 
her gün değişmekte, insanoğlu bu yoğun ve 
yorgun gündemde insanlığından, İslam’ın 
ekseninden sapmakta, her geçen gün dün-
yevileşmeye doğru yol almaktadır. Allah 
muhafaza.

Yüce Rabbimizin Kur’an-ı Kerim’inde kardeş 
kıldığı bizler, birbirimizi anlamakta zorla-
nıyoruz. İnsan olmamız Rabbimizin katında 
değerli olmamızı, Mü’min olmamız da de-
ğerimizin artmasına sebeptir. Irk ve cinsiyet 
farklılıkları bir üstünlük değil bilakis, tanış-
maya ve kaynaşmaya bir vesiledir.

Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Her konu-
da Allah Resulünü örnek alırsak, birbirimizi 
daha iyi anlar, dünya ve ahiret mutluluğunu 
yakalamış oluruz. Gayemiz de bu değil mi? 
Farklılığımız Yüce Yaratana teşekkür etmemi-
ze bir vesile olmalıdır.

Kıymetli Arkadaşlar;

Sendikamızın kurucusu Başkanımız Rahmetli 
Rahman’a kavuştu. Rabbim kendilerine iyi-
likle muamele etsin. (Amin) Kendisinden 
devraldığımız bayrağı daha ileriye götürmek-
te bizlerin yolunu açık etsin. Vefat eden mes-
lektaşlarımıza ve üyelerimize de Rabbimiz 
merhametiyle muamele etsin.  

Sendikamızın Hukuk Müşavirliği, SBN Sigor-
ta (Ferdi Kaza Kapsamında) ve Ankara’daki 
iki misafirhanemiz (Olimpiyat Otel ve Emek 
konukevi) sizlere hizmet vermeye devam 
ediyor.

“Sen üye değilsen biz bir eksiğiz” düsturu 
ile hizmetimizi giderek artırıyoruz. Diyanet-
Sen gönüllülerinin, her birinin en az bir üye 
getirip birliğimize ve dirliğimize katkıda bu-
lunmaları temennisi ile kalbinizin sahibine 
emanet olunuz. 29.06.2010 Seddülbahir/
Eceabat

Yente Çayır Ova’da doğmuştu Ahmet YILDIZ

Rize Dörtyol Köyü’nde okumuştuk o ve biz

Hem bitirdi hukuku imamken İstanbul’ da

Yaktın bizi Ahmet’ im, yatasın hep nurlarda

Çok hastalıklar çektin, hiçbir gün anlatmadın,

Birazda dinleneyim deyip de sen yatmadın 

İl - ilçeler dolaştın, hiç durmadan koşturdun

İhlaslı sözlerinle çok yürekler coşturdun

Geldin sen birkaç kere Susurluk’ a yanıma

Seni çok severim, yakınsın sen canıma.

Allah nasip eyledi, hayırlı hizmetler yaptın,

İmanlı gönüllerde müstesna bir yer yaptın.

Din uğrunda koşturdun, gece gündüz demedin,

Her kesimle görüştün, asla taviz vermedin.

Hizmet arkadaşların seni çok takdir etti,

En verimli zamanda ne var ki ömür bitti.

Arkadaşların mahzun bak, dökülüyor yaşlar,

Hani neşeli günler öne eğilmiş başlar, 

Allah sabırlar versin senin ehli beytine,

Sendika camiana, gözü yaşlı hocana…

Allah’ ım sen rahmet et Ahmet YILDIZ kuluna

Hidayetin lütfeyle evladü iyaline

Ey rüfedai Ahmet, yapıyorum vasiyet

Ölüm yıldönümlerinde toplanacağız elbet

Not: Merhum Genel Başkanımız Ahmet Yıldız’ 
ın Hocası Eşref KALAYCI Beyefendi’nin  genel 
başkanımızın vefat haberini alıp ikamet ettiği 
Susurluk’tan İstanbul’a gelirken otobüste yazdığı 
şiirdir. 

Mehmet YAMAN
Genel Araştırma ve Dış İlişkiler Sekreteri

Farklılıklarımız 
Zenginliğimizdir

AHMET  YILDIZ’A… 

Yüce Rabbimizin Kur’an-ı 
Kerim’inde kardeş kıldığı 

bizler, birbirimizi anlamakta 
zorlanıyoruz. İnsan olmamız 
Rabbimizin katında değerli 
olmamızı, Mü’min olmamız 
da değerimizin artmasına 
sebeptir. Irk ve cinsiyet 
farklılıkları bir üstünlük 

değil bilakis, tanışmaya ve 
kaynaşmaya bir vesiledir.
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