
Başkanlar Kurulu Toplantısı 
Ankara’da Gerçekleştirildi

Diyanet-Sen’den
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a Ziyaret

TÜRKİYE DİYANET VE VAKIF GÖREVLİLERİ SENDİKASI DERGİSİ • Aralık 2011

MEMUR-SEN KONFEDERASYONU



de özgürlüğü de hem ahlâkî nedenlerle, hem de sonuçları 
bakımından savunulmayı hak etmektedir.

Biz sendikamızı, sendikal birikimimizi, sendikal gücümüzü 
sadece kamu çalışanlarının ücretlerini yükseltmek, özlük 
ve sosyal haklarını arttırmak için kullanmadık kullanmaya-
cağız, ücret sendikacılığı gibi dar alana sıkışıp kalmadık, 
kalmayacağız. İçinde yaşadığımız topluma, üzerinde ya-
şadığımız ülkeye, egemenliğin tek ve asıl sahibi olan mil-
lete hizmet için kullandık kullanmaya da devam edeceğiz.

Milletimizin talep ve beklentileri doğrultusunda egemenli-
ğin gerçekten millete ait olduğu unutulmamalıdır. Türkiye 
bugünlere ayak bağlarıyla geldi. Artık bunlardan kurtulma-
nın zamanı gelmiştir. Bugün yapmamız gereken, zamanın 
ruhuna uygun bir anayasadır. Ve toplumsal uzlaşı sağla-
manın yegane yolu değişeceğine baştan ikna olduğumuz 
ilkeler üzerine uzlaşılan, içeriğini yaşayanların belirlediği 
bir anayasadır.

Bizler İmam Hatip Nesli (Diyanet-Senliler) olarak 
diyoruz ki; 

Bu memlekette ara sokaklardan ana caddeye çıkmadan 
söz sahibi olamayız. Eğer taleplerinizin gerçekleştirilme-
sinde  söz sahibi olmak istiyorsanız arka sokaklardan ana 
caddeye çıkmak zorundasınız. 

Saygıdeğer Meslektaşlarım; 

Ellibeşbin üyeye yaklaşmış Diyanet-Sen bu idealini ger-
çekleştirmek için üye sayısını yeterli görmemelidir. Gele-
cek Mayıs ayında hedefimiz 60 bin -70 binlere ulaşmak 
olmalıdır.

Gelin hep birlikte el birliği ile say-ı gayretimizi artıralım. Bu 
güne kadar göstermiş olduğunuz gayretten dolayı bütün 
Diyanet-Senlileri saygıyla selamlıyorum.

Sivil toplum, toplumu oluşturan bireylerin iktidarı elinde tutanlara karşı 
konumunu belirler. Demokratik toplumlarda bireyler, hak ve özgürlüklerini 
kullanabilmek için örgütlenir. Bu örgütlenmeler, devlet etkinliği ve dene-
tim dışında gönüllü bireyler tarafından oluşturulur. Bunlar, mesleki örgütler 
olduğu gibi belli düşünceler etrafında meydana gelen gruplar da olabilir. 
Sivil toplumda bireyler, siyasi iktidar ve muhalefete karşı kendi haklarını 
ve özgürlüklerini savunabilmek için örgütlenirler. Bu nedenle sivil toplum 
demokrasilerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, 
demokrasi ve sivil toplum arasında yadsınamaz bir ilişki vardır.

Değerli Meslektaşlarım;

Diyanet-Sen tartışmasız  sendikacılığa yeni bir soluk getirdi. Bir yandan 
ücret ve özlük hakları mücadelesini verirken, diğer taraftan da Türkiye’nin 
geleceğinin şekillenmesinde öncü oldu. Başta demokrasi olmak üzere 
ülkemizin temel sorunlarına çözüm üretmede üzerimize düşen her türlü 
görevi  severek yaptı. Çalışmalarında asla, insanı temel alan idealinden  
taviz vermedi.

Diyanet-Sen sendikacılığın eğitime dayalı olarak kamu görevlilerince 
özümsenmesi ve çalışanlara bilimin ışığında hizmet sunulmasının sağ-
lanması için gerçekleştirdiği  faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Geçen 
Ekim ayında düzenlediğimiz “Yeni Anayasa’da Din ve Vicdan Özgürlüğü” 
konulu panelimizin yeni anayasa çalışmalarına, ülkemizin demokrasisine 
olumlu ve güzel katkılar sunduğu kanaatindeyiz

İçinde yaşadığımız bu toplum, yıllardan beri hürriyetçi demokrasi ve bunun 
icapları ile belirlenmiş hukuk düzenine sahip çıkmaktadır. Ancak jakoben 
bir demokrasi anlayışında anayasaların millete dayatıldığı, milletin ihtiyaç, 
inanç ve önceliklerine kayıtsız kalınması sonucunda devlet-millet birleşme-
si ve bütünleşmesi sağlanamamıştır. 

Eğer birey varsa devlet vardır. Eğer birey kendini özgür hissediyor ve mutlu 
ise mutlaka devletine sahip çıkacaktır. Korku ile korunma olmaz, yanlışlarla 
doğru yol bulunmaz.

İfade ve din özgürlüğü, insanın hem onurlu bir hayat sürebilmesinin gerek-
tirdiği bir hak kullanımı olması, hem de çatışma kaynaklarının kurutulma-
sına hizmet ederek toplumsal barışın tesis edilmesine katkıda bulunması 
bakımından vazgeçilmez öneme sahiptir. Tarihî tecrübe göstermiştir ki, 
insanların düşünce, inanç ve değerlerini özgür bir biçimde yaşayabildiği, 
bunları ifade etmesinin önünde aşılmayacak duvarların bulunmadığı yer-
lerde, insanların kendilerine ve başka insanlara saygı duyarak, barışçı bir 
beraberliği tesis etmesi kolay olmuştur. Böyle yerlerde, bu özgürlüğün bu-
lunmadığı veya aşırı biçimde kısıtlanmış olduğu yerlere kıyasla, gelişme ve 
maddî refah da artmış, insan kaynaklarının yanında zenginlik de bu özgür-
lüklerin yaşama alanı bulabildiği yerlere doğru akmıştır. Bu çerçevede, ifa-
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Türkiye’nin yeni, demokratik ve sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğu 

konusunda hem fikir olan toplumumuz yeni anayasanın nasıl olması 

gerektiği konusunda bir birinden güzel çalışmalara şahit oluyor. 

Yeni anayasa konusunda gerek sivil toplum örgütleri gerek üniver-

siteler gerekse diğer kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen çalışma-

lar yapılacak yeni anayasanın toplum tarafından benimsenmesini ve 

içeriğini de toplumun belirlediği bir anayasa olması bakımından son 

derece önemli çalışmalar ve son derece önemli bir süreç. 

Yeni anayasa çalışmalarına bir katkı olması düşüncesiyle geçtiği-

miz Ekim ayında düzenlediğimiz “Yeni Anayasa’da Din ve Vicdan 

Hürriyeti”konulu panelimiz yeni anayasanın olmasa olmazlarından 

biri olan “Din ve Vicdan Hürriyeti” konusunu ele aldı. 

Değerli akademisyenlerimizden Prof.  Dr. Yasin Aktay moderatörlü-

ğünde, Prof. Dr. Naci Bostancı ve Yardımcı Doç. Dr. Necdet Subaşı’nın 

katılımı ile gerçekleştirilen panelde yeni anayasanın nasıl olması 

gerektiği ve mevcut durum masaya yatırıldı. 

Sendikal manada güzel gelişmelerin yaşandığı bir dönem de sivil 

toplum örgütü olarak yeni anayasa çalışmalarına katkı sunmayı son 

derece önemsiyoruz. Çalışmaların arşiv niteliği taşıması amacıyla 

panelimizi kitaplaştırma çalışmalarımız da devam etmektedir. En kısa 

sürede sizlerin istifadesine sunmayı düşünüyoruz. 

Yine geçtiğimiz Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz Başkanlar Kurulu 

toplantımızda çalışmalarımızı değerlendirdik ve önümüzdeki dönem 

için yol haritamızı belirledik. 

Diyanet İşleri Başkanlığı ile  yürüttüğümüz Ekim ayı KİK toplantıların-

da üyelerimiz lehine kararlar almak adına çalışmalarımız devam etti. 

Dergimizin bu sayısında Ekim 2011 Kurum İdari Kurulu kararlarına 

da yer verdik. 

Teşkilat çalışmalarımıza aralıksız devam ettiğimiz bu dönemde Vakıf-

lar Genel Müdürlüğü çalışanlarımızı da tek bir şube altında topladık.

Nitelikli, etkili, üyeyi merkeze alan sendikal çalışmalarımıza önümüz-

deki dönemde de devam edeceğiz. 
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DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURUM 
İDARİ KURULU TOPLANTISI KARARLARI

1- Camilerde yardım toplama işlemlerin-
de din görevlilerinin yıpranmaması için 
gerekli hassasiyetin gösterilmesi.

2- “Din Hizmetleri Tazminatının” eğitim 
görevlisi ve vaizlere 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nda belirlenen oran-
dan ödenecek şekilde yeniden düzenle-
me yapılması.

3- Başbakanlık genelgesi doğrultusunda 
Müftülüklerde işyeri sendika temsilcisi 
odasının tahsisi ve pano sağlanması 
konusunda hassasiyet gösterilmesi.

4- Diğer devlet kurumlarında olduğu gibi 
kurumumuz çalışanlarının tatil yapıp 
dinlenmesi için gerekli olan sosyal tesis 
ve tatil köyü gibi mekânların yaygınlaş-
tırılması.

5- Kurum çalışanlarının yurt dışı, hac ve 
umre görevlendirmelerinde ek 5 form-

larının ve MBTS puanlarının dikkate 
alınması. 

6- Başkanlık merkezinde bulunan memur 
kadrolarının imkânlar nispetinde veri 
hazırlama kontrol İşletmenliği kadrola-
rına çevrilmesi. 

7-  İlçe müftülüklerinde müftünün bulun-
madığı durumlarda ilçe vaizi veya en 
yakın ilçe müftülerinin vekâlet etmesi.

8- İlahiyat önlisans mezunlarının İLİTAM 
aracılığı ile lisans tamamlamaları konu-
sunda gerekli desteğin sağlanması.

9- Köy ve ilçelerde görev yapan kurum per-
sonelinin çocuklarının eğitimi için yatılı 
yurt hizmetlerinin yaygınlaştırılması 
hususunda gerekli hassasiyetin göste-
rilmesi.

10- Yatılı Kur’an Kursları için tip projelerin 
geliştirilmesi.

11- Cami dersleri ve Kur’an öğretimi gibi 
dersleri verecek personelin seminerle-

rinin imkanlar nispetinde olabildiğince 
kendi illerinde verilmesi ve yaygınlaştı-
rılması.

12- Kur’an-ı Kerim, Ezanı Güzel Okuma 
Yarışmaları ve Hatimle Namaz kıldır-
mada başarılı, Kur’an Kursu Öğreticisi, 
Müezzin Kayyım ve İmam Hatiplerin 
ödüllendirilmesi teşvik edilerek gerekli 
hassasiyetin gösterilmesi; vaizlik kur-
suna tabi tutulan din görevlilerine katı-
lım belgesi verilmesi.

13- Vaizlere, müftülüklerde imkânlar ölçü-
sünde oda tahsisi yapılması, çalışma 
usul ve esasları konusunda müftülükler 
arasında birlikteliğin sağlanması.

14- Başkanlıkça yıl içerisinde yapılacak 
sınavların belirli bir takvime bağlanarak 
yapılması. 

15- Görevde yükselme ve unvan değişikliği 
imtihanlarının düzenli olarak açılması.

Ekim Ayı KİK Kararları 
İmzalandıİmzalandı

Ekim 2011 Kurum İdari Kurulu Toplantısının 6 Aralık 2011’de  imzalanarak mutabakat altına alınan  kararları şöyle: 

Diyanet-Sen’in yetkili sendika olarak Diyanet İşleri Başkan-
lığı ile yürüttüğü Ekim 2011 Kurum İdari Kurulu Toplantısı 
6 Aralık 2011’de mutabakat metninin imzalanması ile sona 

erdi.

Diyanet-Sen’in yetkili sendika olarak taleplerinin görüşüldüğü 
Ekim 2011 Kurum İdari Kurulu Toplantısı din görevlilerine yeni 
kazanımlar getiriyor. Din görevlilerin her türlü sorunlarının ele alı-
nıp çözüm önerileri sunularak daha iyi şartlarda çalışmaları için 
yapılan çalışmalar meyvesini vermeye devam ediyor.
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Diyanet-Sen Genel Başkanı Meh-
met Bayraktutar ve yönetim kurulu 
üyeleri Başbakan Yardımcısı Bekir 

Bozdağ’ı ziyaret ederek 1 Ekim’de Diyanet-
Sen tarafından düzenlecek olan “Yeni 
Anayasa’da Din ve Vicdan Hürriyeti” pane-
line  davet ettiler.

Ziyarette konuşan Diyanet-Sen Genel Baş-
kanı Mehmet Bayraktutar, Türkiye’nin en 
büyük ihtiyacının yeni, sivil ve demokratik 
bir anayasa olduğunu belirterek “Bizlerde 
sivil toplum örgütleri olarak bu sürece kat-
kıda bulunmak istiyoruz. Bu amaçla sendi-
ka olarak 1 Ekim 2011’de gerçekleştirilecek 
olan “Yeni Anayasa’da din ve vicdan özgür-
lüğü” konulu bir panel düzenledik. Sizleri de 
panelimizde aramızda görmekten mutluluk 
duyarız” dedi.

Genel Başkan Bayraktutar, Kur’an eğiti-
mine getirilen yaş engelinin kaldırılmasına 
da değinerek “Eğitimin demokratikleşmesi 
adına atılan bu adım bizleri ve milletimi-
zi memnun etmiştir. Bu anlamsız yasak 
çocuklarımızı ve ailelerini mağdur ettiği 
kadar biz din görevlilerini de mağdur edi-
yordu. Anayasamıza ve uluslar arası söz-

leşmelere de aykırı olan 28 Şubat kalıntısı 
bu yasağın kaldırılması ülkemiz ve demok-
rasimiz adına sevindirici bir gelişmedir. 
“şeklinde konuştu

Fahri Kur’an Kursu Öğreticilerin atanabil-
mesine imkan tanıyan Kanun Hükmünde 
Kararname’nin Diyanet İşleri Başkanlığı 
Teşkilat Yasası’nın uygulanması ile ilgi-
li yeni düzenlemeler getirdiğine de dikkat 
çeken Bayraktutar, “Yıllardır fahri olarak 
görev yapan Kur’an Kursu Öğreticilerimize 
atama imkanı verilmesi hem boş kadroların 
doldurulmasını sağlamış hem de yıllardır 
özveri ile çalışan hoca hanımlarımızı kad-
roya dahil etmiştir. Tüm bu gelişmelerdeki 
katkılarınızdan dolayı şahsım ve sendikam 
adına sizlere teşekkür ederim” şeklinde 
konuştu. 

Diyanet-Sen’den
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a Ziyaret

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise 
konuşmasında, Kur’an kursları için yaş 
engelinin hukuk ve demokrasi açısından bir 
ayıp olduğunu belirterek, “Yeni düzenleme 
ile ülkemizi hukuk ve demokrasi ayıbından 
kurtarmış olduk.” dedi.

Sivil toplum örgütlerinin yeni anayasa 
konusundaki çalışmalarını olumlu buldu-
ğunu belirten Başbakan Yardımcısı Boz-
dağ, Diyanet-Sen’in düzenlediği “Yeni 
Anayasa’da Din ve Vicdan Özgürlüğü 
Paneli”ne de katılacağını ifade etti. 

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bay-
raktutar ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret 
sonunda  Başbakan Yardımcısı Bozdağ’a 
Swarovski taşlı bir sürahi hediye etti.
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Fransa’ya Siyah Çelenkli Protesto

Memur-Sen ve bağlı sendekilar sözde soykırımı inkarı suç sa-
yan yasayı kabul eden Fransa Meclisi’nin kararını, Fransa’nın 
Ankara’daki büyükelçiliğine siyah çelenk bırakarak protesto 

etti.

Burada bir konuşma yapan Memur-Sen Genel Sekreteri ve Toç-Bir-
Sen Genel Başkanı Günay Kaya, Fransa Senatosu’nu göreve çağır-
dıklarını, söz konusu yasanın bir daha gündeme alınmamak üzere 
reddedilmesini istedi.

Türkiye’nin Fransa’ya karşı açıkladığı yaptırımları desteklediklerini 
ifade eden Günay Kaya, Fransız ürünlerine karşı ulusal çapta boykot 
yapılması ve kararlılıkla sürdürülmesi çağrısında bulundu. 

Basın açıklamasının ardından, siyah çelenk, Büyükelçilik girişine bı-
rakılırken, Kanuni Sultan Süleyman’ı temsil eden bir kişi tarafından 
Fransa Kralı Fransuva’ya gönderilen ferman okunarak, Fransa Büyükelçiliği’nin binasına asıldı.

Protestoya Diyanet-Sen’i temsilen Genel Sekreter Hacibey Özkan, Genel Eğitim Sekreteri Cebrail Yakışır ve Genel Araştırma ve Dışilişkiler Sek-
reteri Mehmet Yaman katıldı.

KKTC Din İşleri Başkanı Atalay
Sendikamızı Ziyaret Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkanı Doç. Dr. Talip Atalay, 
sendika genel merkezimize gelerek yönetim kurulu üyelerimizi ziyaret 
etti.  KKTC Din İşleri Başkanı Doç.Dr. Atalay, kurumunun çalışmaları 

konusunda yönetim kurulu üyelerimize bilgi vererek özellikle Türkiye’den 
gelen din görevlilerinin din hizmetlerindeki açığın kapatılmasında aktif rol 
aldıklarını bu sayede halkın dini konularda daha iyi aydınlatıldığını ifade etti. 

Atalay Türkiye’deki temasları çerçevesinde yetkili sendika olarak Diyanet-Sen’i 
de ziyaret etmek ve tecrübelerini paylaşmak istediklerini belirterek “sizlerin 
yaptığı güzel çalışmaları takdirle takip ediyoruz. Din görevlilerimizin sorunla-
rının çözümü konusunda ve din eğitimi konusunda gerek Diyanet İşleri Baş-
kalığımızın çalışmalarını gerekse sizlerin çalışmalarını takip ediyoruz” dedi. 

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Diyanet-Sen yönetim kurulu 
üyeleri KKTC ile  bağlarımızın her zaman devam edeceğini, karşılıklı iyi niyet ve bilgi alışverişinin bu bağı daha da güçlendireceğine yürekten 
inandıklarını ifade ettiler. 

7. İmam Hatipliler Kurultayı Diyarbakır’da gerçekleşti. ÖNDER İmam Hatip Liseleri Mezunları 
Mensupları Derneği tarafından Diyarbakır Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kongreye katılan-
lar birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Kongreye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, SP Genel Başkanı Mustafa 
Kamalak, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı milletvekilleri, sivil toplum örgütlerinin tem-
silcileri katılırken Diyanet-Sen adına Genel Eğitim Sekreteri Cebrail Yakışır programa iştirak etti. 

Programda konuşan Genel Eğitim Sekreteri Cebrail Yakışır, İmam Hatiplilerin barışın ve huzurun 
temsilcisi olduğuna dikkati çekerek “İmam Hatipliler aldıkları kültür ve dersle günümüzün karma-
şık yapısında karmaşa ve kutuplaşmaya girmeden herkese ve her kesime yol gösteren kardeşlik 
ve barışın temsilcileri olmuştur” dedi. 

Ülkemizde demokratikleşme adına güzel gelişmeler olduğunu belirten Yakışır, Memur-Sen ve 
Diyanet-Sen olarak yeni anayasa çalışmalarına katkı amacıyla yapılan panel ve konferanslar ko-
nusunda katılımcılara bilgi verdi. 

7. İmam Hatipler Kurultayı’na Katılım7. İmam Hatipler Kurultayı’na Katılım
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Bakan Faruk Çelik’ten
Ek Ödeme Mağduriyetinin Giderilmesini İstedik 

Memur-Sen’den Uluslararası Demokrasi Kongresi

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Faruk Çelik ile görüşe-

rek, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
me’deki (KHK) eksikliklerin giderilmesini, din 
görevlileri (Vaiz, İmam-Hatip, Kur’an Kursu 
Öğtericisi, Müezzin-Kayyım) öğretmen ve öğ-
retim elemanlarının da ek ödeme oranlarında 
artış yapılmasını istedi. 

Meclis’te gerçekleşen görüşmede konuşan 
Gündoğdu, mezkûr KHK’nın yayımlanma-
sıyla bazı meslek gruplarının maaşlarında 
iyileştirme yapılırken, din görevlisi, öğretmen 
ve öğretim elemanlarının, muadili olmadığı 
gerekçesiyle, kapsam dışında tutulduğunu 
dile getirdi. 

Gündoğdu, kamu çalışanları arasındaki ça-
lışma barışının bozulmaması için konuyla 
ilgili olarak yeni bir düzenleme yapılmasını 
talep etti. 

Memur-Sen tarafından düzenlenen 
Uluslararası Anayasa Kongresi, 
TOBB Genel Merkezi’nde gerçekleş-

tirildi.

Memur-Sen tarafından düzenlenen Ulusla-
rarası Anayasa Kongresi, TBMM Başkanı 
Cemil Çiçek’in de katılımıyla, TOBB Genel 
Merkezi’nde başladı. Açılışta, TBMM Genel 
Başkanı Cemil Çiçek, Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Memur-Sen’in 
Yeni Anayasa Araştırması’nın Koordinatörü 
Doç. Dr. Osman Can, birer konuşma yaptı. 

Kongrenin ikinci gün çalışmalarına ise  Baş-
bakan Yardımcısı Beşir Atalay ile Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik katılarak 
birer konuşma yaptı. 

Kongrenin açılışında konuşan TBMM Baş-
kanı Cemil Çiçek, yeni Anayasa yapmanın 
tam vakti olduğunu söyledi. Orta Doğu ve 
Afrika ülkelerine de Türkiye’nin Anayasa 
yapma konusunda örnek olması gerektiğini 
söyleyen Çiçek, yeni Anayasa yapacak olan 
Mısır’a da Türkiye’nin 1982 anayasasını 

tercüme edip almamalarını önerdi. Memur-
Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ise 
açılıştaki konuşmasında, yeni anayasa  sü-
recinde en büyük eksikliğin milletin “Yeni 
Anayasa”ya dair taleplerine ve beklenti-
lerine dair bilimsel verilerle desteklenmiş 
bir çalışmanın olmadığını hatırlatarak, “Biz 
Memur-Sen olarak, bu eksikliği giderecek 
bir çalışma yapmaya karar verdik. “Sahadan 
Yeni Anayasaya (Algı, Beklenti ve Talepler) 
Araştırması” başlıklı kapsamlı çalışmamızı 
başlattık” şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, taleplerin makul olduğunu belirterek konuyu 
tekrar masaya yatıracaklarını söyledi. Görüşmeye Diyanet-Sen’i temsilen Genel Araştırma ve 
Dış İlişkiler Sekreteri Mehmet Yaman  katıldı. Aynı konu, bir süre önce, Maliye Bakanlığı Müs-
teşarı Naci Ağbal ile de görüşülmüştü. 
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Kur’an Kurslarında ve 
Hafızlıkta Yaş Engeli Kaldırıldı  

Kur’an kurslarına yaş sınırlaması ve Hafızlık yapma 
için getirilen yaş engeli resmi gazetede yayımla-
nan Kanun Hükmünde Kararname ile son buldu. 

Yıllardır küçük yaştaki çocuklarımıza Kur’an Kurslarına 
gitmede ve hafızlık yapmada getirilen 28 Şubat kalıntısı 
yaş engeli Resmi Gazete’de  28057 sayı ile yayımlanan 
Kanun Hükmünde Kararname ile son buldu. 

Yapılan yeni düzenleme ile 633 sayılı Kanun’un ek 
3’üncü maddesinde yer alan “İlk ve ortaöğretim ku-
rumlarında okutulan zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi 
dersleri dışında, Kur’an-ı Kerim ve mealini öğrenmek, 
hafızlık yapmak ve dini bilgiler almak isteyenlerden 
ilköğretimi bitirenler için Diyanet İşleri Başkanlığınca 
Kur`an kursları açılır. Bu kurslardaki din eğitim ve 
öğretimi kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni 
temsilcilerinin talebine bağlıdır. Ayrıca ilköğretimin 
5’inci sınıfını bitirenler için tatillerde ve Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın denetim ve gözetiminde yaz Kur’an kurs-

ları açılır. Kur’an kurslarının açılış, eğitim öğretim ve denetimleriyle bu kurslarda okuyan öğrencilerin barındığı yurt veya pansiyonların açılış ve 
çalışmalarına dair hususlar yönetmelikle düzenlenir” maddesi yürürlükten kaldırıldı. 

Böylece Anayasamızda ve ülkemizin altına imza attığı uluslararası sözleşmelerle tanınan din ve vicdan özgürlüğünün önüne konulan 28 Şubat 
kalıntısı bu yasal engel nihayet son buldu. Sendika olarak yıllardır bu konuda verdiğimiz mücadele sonuç verdi. Sendikamızın gerek toplu görüş-
melerde gerekse diğer platformlarda dile getirdiği bu engelleme yayımlanan kanun hükmünde kararname ile son buldu. 

“Katsayı tarihteki yerini aldı”

Diyanet-Sen, Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, 
Yükseköğretim Kurulu’nun katsayı uygulamasına 
son veren kararının ülkemiz için tarihi bir adım oldu-

ğunu söyledi. 

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, açık-
lamasının devamında ise “Halkın meşru iradesine karşı 
yapılan 28 Şubat postmodern darbesinin bir uzantısı olan 
ve gençlerimizin geleceğini karartan katsayı uygulaması-
nın kaldırılması başta eğitim camiamız olmak üzere bütün 
vatandaşlarımız tarafından sevinçle karşılanmıştır. Verilen 
bu sevindirici karar için başta YÖK başkanı olmak üzere 
bütün yetkililere camiamız olarak teşekkürü bir borç bili-
yoruz” dedi. 

Gençlerin geleceklerini karartan bu kararın kaldırılmasını 
memnuniyetle karşıladıklarını da ifade eden Bayraktutar, 
“Yıllardır başta İmam Hatip Lisesi mezunları  olmak üzere 
meslek liselilerin sırtında bir kambur gibi duran katsayı 
uygulaması ile yüz binlerce gencimizin üniversite hayalleri 
yok oldu. Geçen süre zarfında bu anti demokratik katsayı uygulaması yüzünden bir neslin hayalleri ve gelecekleri yok oldu. Ancak yıllardır 
ülkemizin demokrasi uğruna verdiği mücadeleler sonucunda YÖK tarafından verilen bu son karar herkesi memnun etmiştir. Modern çağın ge-
risinde kalan bu uygulama hem gençlerimizin hem de ülkemizin enerjisini tüketiyordu. Özgürlüklerin evrensel boyutlara ulaştığı, engellemelerin 
kaldırıldığı, hakların adil bir şekilde paylaştırıldığı bir ülkenin gençleri geleceklerine güvenle bakar ve ülkelerini üst seviyelere taşırlar. Bu son karar 
ülkemizin geleceği için büyük önem arz ediyor” şeklinde konuştu. 
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Din görevlilerinin ve Vakıf çalışanlarının üyesi 
bulunduğu sendikamız (Diyanet-Sen) hizmet 
ve çalışmalarına büyük bir gayret ve heye-
canla devam ediyor. Yetkili sendika olarak Di-
yanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü bünyesinde görev yapan personelin 
sorunları ile ilgili çalışmalar da sürmektedir.

Din hizmeti, Diyanet İşleri Başkanlığı ve bu 
kurumda görev yapan personel, hayri ve va-
kıf hizmetleri de Vakıflar Genel Müdürlüğü ve 
kurumda çalışan görevliler tarafından yürütül-
mektedir. Her iki kurum da sorumluluğu yük-
sek olan hizmetleri yürütmektedir. Belirtilen 
kurumlardaki hizmetlerin karşılığı diğer ku-
rumlardakine benzemez. Din hizmeti ve vakıf 
hizmetleri insanların dünyasını ilgilendirdiği 
kadar ahretini de yakından ilgilendirir. Hiz-
metleri yürütürken dua alanların amel defter-
leri kapanmaz. Ama beddua alanların da yüzü 
dünya ve ahirette asla gülmez. Hak, hukuk ve 
adaletli yaklaşım tüm hayatta ve kurumlarda 
önem arz ederken belirtilen kurumlardaki hiz-
metlerde haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsiz-
lik asla affedilmez. Bu kurumsal hizmetlerde 
haksızlık, zulüm kabul edilir. Zulme uğrayan-
ların da sahibi Yüce Yaratıcı olur. 

Sendikamız üyesi olan, yukarıda belirtilen 
kurumların çalışanları işte böylesine güzel ve 
anlamlı hizmetler yapmaktadırlar. Sendikamız 
da üyelerimizin gayretli çalışmalarına katkı 
sağlamakta, çalışmalarının karşılığı olan idari 
ve kurumsal haklarının elde edilmesinde hiç-
bir dış müdahaleden etkilenmeden faaliyet-
lerini sürdürmektedir. Sendikamızın hareket 
noktası ve hizmet hedefi; genelde insanların, 
özelde üyelerinin dünya ve ahiretini ma’mur 
etmeye yöneliktir. Emeğe saygı merkezli bir 
eksende yürütülen hizmetlerimizden herkesin 
istifade etmesi amaçlarımızdandır. Ücret ve 

menfaat sendikacılığı değil, hizmet ve emeğe 
saygı sendikacılığı yapmaktayız.

Sendikal çalışmalarımızın tüm insanları ve 
insanlığı ilgilendiren hizmet bölümü olduğu 
gibi, insanlara hizmetleri götürecek üyelerimi-
zin idari sorumluluk ve haklarının belirlenmesi 
de sendikamızın görevleri arasındadır. Üyele-
rimizin personeli oldukları kurumlardaki hak-
ları, görevleri nelerdir? İnsanlara ve insanlığa 
daha verimli bir hizmet sunmalarında hangi 
hak ve sorumluluklara ihtiyaç vardır? Bunlar 
arasında mevzuattan doğan eksiklikler ve ku-
rumsal uygulamadan kaynaklanan sorunlar 
nelerdir? Tüm bunların bilinmesi çözümünü 
de kolaylaştıracaktır. 

Değişen ve gelişen ülkemizde, bu değişim 
ve gelişmelere uyum sağlamak bakımından 
sendikamızın yetkili olduğu kurumların mev-
zuatı da hızlı bir biçimde yenilenmekte, gün-
cellenmekte ve değiştirilmektedir. Değiştirilen 
mevzuat hükümleri bazı yenilikler getirmekte, 
köhneleşmiş ve hizmeti tıkayan bazı hüküm-
leri de kaldırmaktadır. Yenilenen mevzuatla 
üyelerimizin haklarında nelerin yenilendiği ve 
değiştiği, hizmeti tıkayan hangi maddelerin 
ortadan kalktığı ve uygulamaların nasıl yürü-
tüldüğünün bilinmesi önem arz etmektedir. 

Yetkili olduğumuz kurumlarda, sendikal hayat 
başlamadan önce kurum çalışanları yasa-
lardan kaynaklanan haklarını fazla bilmezler, 
uygulamadan kaynaklanan olumsuzluklara 
boyun eğerler ve sonuçta çoğu kere mağdu-
riyetlerle karşılaşırlardı. Sendikalar sayesinde 
haklarımızı daha rahat arayabilir, mağduri-
yetlere karşı daha rahat direnebilir, kurum-
sal ilişkilerde daha dik durabilir hale geldik. 
Zaman zaman idarecilerin keyfi uygulama-
larına, idari ve disiplin işlemlerine muhatap 

olan kurum çalışanları haklarını arayamazlar, 
karşılaştıkları sonuca itiraz yollarını deneye-
mezlerdi. Sendikalar sayesinde üyelerimiz 
kendilerinden daha emin bir biçimde, saygı 
çerçevesinde ve meşru diyaloglar içerisinde 
karşılaştıkları ve hak etmediklerine inandıkları 
her duruma karşı mevzuattan kaynaklanan 
hakları gereği yasal itiraz yollarına başvura-
bilmektedirler. Bunların hepsi sendikal kaza-
nımlardır.

Mensubu olduğumuz Diyanet İşleri Başkan-
lığının temel kurumsal hizmetleri, mihrap, 
minber, kürsü ve Kur’an kurslarıdır. Bu ana 
hizmetlerin varlığı ve yürütülmesi kurumun 
da varlığı ve varlık nedeni demektir. Belirti-
len hizmetlerin başarıyla yürütülmesi ve bu 
hizmetlerden özelde tüm vatandaşlarımızın, 
genelde tüm insanlığın faydalanmasına katkı 
sağlamamız hepimizin en başta gelen görev-
leri arasındadır. Bu, resmi görevimiz olduğu 
kadar hasbi görevimizdir. Bu hizmetleri hasbi 
duygularla yaparsak amel defterimizin kapan-
mamasını sağlamış oluruz. Ancak hizmetlerin 
yürütülmesi esnasında herkesin eşit haklara 
sahip olması, kurumsal yapıdan herkesin 
eşit derecede istifade etmesi, hiçbir kurum 
çalışanının mağdur olmaması, kurumsal po-
zisyonuna göre her çalışanın itibar görmesi 
sağlanmalıdır. 

Ülkemizde hangi mezhepten ve meşrepten 
olursa olsun, hangi kültür ve eğitime sahip 
olursa olsun, hangi etnik yapıya sahip olur-
sa olsun, kendini nasıl ifade ederse etsin, 
İslam’ın genel çerçevesi içinde kalmak şar-
tıyla kendilerinin kurumsal yapı içerisinde 
temsil edildiğini taraflara hissettirmeliyiz. 
Hizmette yarışı esas almalıyız. Bizler sendika 
ve sendika yetkilileri olarak hizmette yarışın 
tarafıyız.

Hacibey ÖZKAN
Genel Sekreter

Sendikal 
Çalışmalarımız
Emeğe Saygı
Merkezlidir
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Genel İdare Çalışanlarının 
Ek Ödeme Mağduriyeti Giderildi

Fahri Kur’an Kursu Öğreticileri
Kadroya Alınıyor

2 Kasım 2011 Çarşamba günü 666 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile Ek Ödemeden yararlanamayan Diyanet 
İşleri Başkanlığı GİH. ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personele oransal olarak maaş artışı sağlandı. Yapmış olduğumuz yoğun çalışmalar 
neticesinde GİH ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personelin Ek Ödemeden kaynaklanan mağduriyetleri giderilmiş oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kur’an 
Kurslarında  eğitim-öğretim döneminde 
valilik veya kaymakamlık onayı ile fahri 

veya ek ders ücreti karşılığında görev yapan-
ların Kur’an Kursu Öğreticiliği kadrolarına 
atanmasına dair usul ve esaslar belli oldu. 

1 yıl çalışmış olma şartını 
8 aya indirdik

Sendika olarak Fahri Kur’an Kursu Öğreticile-
rin kadroya alınması konusunda büyük çaba 
gösterdik. Fahri Kur’an Kursu Öğreticilerinin 
atanmalarına dair Kanun Hükmünde Karar-
namenin yayınlanmasının ardından ise, 1 yıl 
(365 gün) çalışmış olma şartının bir eğitim 
dönemi (8 ay) a indirilmesi konusunda giri-
şimlerde bulunduk. Bu çabalarımız sonucu 
bir yıl çalışma şartı 8 aya indirildi. Bu sa-
yede bir çok Fahri Kur’an Kursu öğreticisi de 
atanma hakkından yararlanma fırsatı bulmuş 
oldu. 

Fahri Kur’an Kursu Öğreticileri 
İçin Hep Çalıştık

Diyanet-Sen kurulduğu günden beri din gö-
revlilerinin haklarını her platformda savun-
muştur. Bunun yanında gerek vekil imamla-

rımızın gerekse Fahri Kur’an Kursu öğretici-
lerimizin kadroya alınmaları konusunda baş-
kanlığımızla her zaman temas halinde olmuş 
her fırsatta kadroya geçirilmeleri hususunda 
talepte bulunmuştur. 

Bunun en güzel kanıtı yetkili sendika olarak  
Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapılan Kurum 
İdari Kurulu Toplantılarına sendikamız tara-
fından getirilen ve karar altına alınan talep-
lerde görülmektedir.  Diyanet İşleri Başkanlığı 
yetkilileri ve sendikamızca imza altına alınan 
Kurum İdari Kurulu kararları gözden geçirildi-
ğinde yetkiyi aldığımız ilk andan itibaren Fahri 
Kur’an Kursu Öğreticileri  ile ilgili çalışmaları-

mızın Kurum İdari Kurulu’na taşındığı açıkça 
görülmektedir. 

Bunun yanında yeni kadrolar oluşturarak 
yetişmiş kurum hafızası olan kişilerin bilgi 
birikiminden yararlanmak amacıyla Kur’an 
Kurslarında da branşlaşmaya gidilmesi tale-
binde bulunduk. Bu çerçevede yüzüne ezber,  
tecvid dersleri ve dini bilgiler derslerine ayrı 
öğreticilerin girmesini önererek kurslarda 
kalitenin artması ve branşlaşmanın yolunun 
açılması konusunda girişimlerde bulunduk. 
Böylece Kur’an Kursu Öğreticiliği için bek-
leyen yetişmiş hocalarımıza da kadro şansı 
doğmuş olacaktır. 

Diyanet-Sen kurulduğu 
günden beri üyelerinin 
haklarını her platformda 
savunmuştur. Gerek vekil 
imamlarımızın gerekse Fahri 
Kur’an Kursu öğreticilerimizin 
kadroya alınmaları konusunda 
başkanlığımızla her zaman 
temas halinde olmuş her 
fırsatta kadroya geçirilmeleri 
hususunda talepte 
bulunmuştur. 
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lanmış, devleti önceleyen, milletin ise pek söz 
sahibi yapılmadığı metinlerdir. İhtilal dönem-
lerinin ürünü olan bu metinler, artık toplumsal 
gelişmemizin önünde engeller oluşturmakta-
dır. Olağanüstü dönemlerde yazılan anayasa-
lar, normalleşme süreci ile toplumsal ihtiyaç-
ların karşılanmasında yetersiz kalmaktadır. 
Bu yüzden sivil, demokratik ve özgürlükçü 
bir anayasa Türkiye’nin en öncelikli meselesi 
olmuştur.  Toplumsal barışın sağlanması için 
farklılıkları zenginlik olarak gören, demokratik 
kazanımları geliştiren, toplumsal mutabakatı 
tesis eden, özgürlükleri en geniş şekliyle 
yaşanılır kılan bir zihniyet dönüşümü günü-
müzde kendini göstermeye başlamıştır. Bu 
zihniyet dönüşümü yeni bir anayasa ile temi-
nat altına alınmadığı müddetçe eksik kalacak-
tır. Bu nedenle yeni düzenlemeler anayasa ile 
desteklenmeli, Türkiye’nin temel sorunlarına 
köklü çözümler getiren yeni, sivil, demokra-
tik bir anayasa acilen yapılmalıdır” şeklinde 
konuştu.    

Neden yeni anayasa? Nasıl bir anayasa?

82 anayasasının darbeciler eliyle hazırlandı-
ğını vurgulayan Bayraktur, “Mevcut anayasa, 
daha yürürlüğe girerken antidemokratik ol-
duğu ve toplumsal mutabakatı sağlayamaya-
cağı tartışmalarını da beraberinde getirmiştir.  
Bugün de toplumun hemen tamamınca yeter-
siz, eksik ve hatalı bulunup şiddetle eleştiril-
mektedir. 82 Anayasası kabulünden bugüne 
defalarca değişikliğe maruz kalmış ve muh-
tevasının 3’te 1’inden fazlası değişmiştir. An-
cak bu değişiklikler 82 Anayasasının darbeci 
ve antidemokratik olan ruhunu değiştireme-
miştir” dedi. 

Sendika olarak sivil, demokratik ve öz-
gürlükçü bir anayasa istediklerini belirten 
Bayraktutar, “Yeni Anayasa değiştirilemez 
hükümler içermemelidir. Darbe mantığı ile 
hazırlanan bir anayasa ile kendimizi bağla-
mak yeni ve sivil bir anayasanın ruhuna uy-
gun değildir.  Ön şartlı bir başlangıç, yeni ve 
özgürlükçü bir anayasa yapımına  1-0 yenik 
başlanmak anlamına gelir” diye konuştu. 

Sorunların temelinde darbe anayasası var

Yaşanan büyük sorunların temelinde darbe 
anayasasının yattığını belirten Bayraktutar, 
“Günümüzde, anayasanın yoruma açık olan 
pek çok maddesi tartışma ve ihtilaf konusu 
oluyor ve bundan dolayı siyasal krizler baş 
gösteriyor.  Anayasa hükümlerindeki belirsiz-
lik veya keyfi yorumlara açık olma durumu gi-
derilmeli,  devletin; yasama, yürütme ve yargı 
erkleri arasında yetki çatışması, yetki gasbı 
ve zıtlaşmalara fırsat vermeyen bir metin 
olmalıdır. Türkiye iç siyasi tartışmalara çok 
fazla odaklandığı için sorunlarını köklü bir şe-
kilde ele alacak dikkat ve dinamiği bulmakta 
zorlanmaktadır. Türkiye’nin değişmeyen so-
run alanları ülke gündemini zaman zaman ki-
litlemekte ve krize sokmaktadır. Yeni anayasa 
bu nedenle Türkiye’nin kronik sorunlarını çö-
zebilecek kültürel farklılıklarını tartışma alanı 
olarak değil bir zenginlik alanı olarak gören 
anlayışla hazırlanan toplumsal sözleşme ol-
malıdır. Toplumun talepleri en geniş şekliyle 
uzlaşma sağlanarak anayasada yer aldığında, 
Türkiye geleceğe daha emin adımlarla ilerle-
yecektir” şeklinde konuştu. 

Diyanet-Sen Yönetim Kurulu, 
‘Barceló Ankara Altinel Hotel’ 
de basın mensupları ile bir 
araya geldi. Yemekli toplantıda 
konuşan Diyanet-Sen Genel 
Başkanı Mehmet Bayraktutar, 
ön şartsız bir anayasa 
istediklerini belirterek anayasa 
konusundaki kriterlerini basın 
mensupları ile paylaştı. 

Toplumsal barış için sivil anayasa

“Türk toplumu hukukun üstün, demokratik 
katılımın yüksek, insan hak ve hürriyetlerinin 
önemli olduğu, özgürlüklerin genişletildiği 
sivil bir ruhla hazırlanacak yeni bir anayasa-
nın yapılması konusunda hem fikirdir” diyen 
Bayraktutar, “1808’de Senedi-i İttifak’ın im-
zalanması ile başlayan anayasa çalışmaları 
neyazık ki hep olağanüstü dönemlerde hazır-
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Değerli Meslektaşlarım;

Türkiye son on yıl içinde siyasal, sosyal ve 
ekonomik alanda devrim niteliğinde adımlar 
attı. Ülke yönetimindeki istikrar çalışma ha-
yatına, sivil toplum ve sendikal hareketlerin 
bilinçlenmesine katkı sundu. Geldiğimiz bu 
olumlu noktadan geriye gitmemek hatta daha 
ileriye gitmek için tam demokrasinin yerleş-
mesi, özgürlük alanlarının genişlemesi sivil 
anayasanın arızaya uğramadan yürürlüğe gir-
mesi için sendika ve sivil toplum kuruluşları-
nın her anlamda güçlü ve etkin olması şarttır.

Diyanet-Sen Kurumsal bir yapıdır. Bu ku-
rumsal yapının en önemli özelliği üyeler ile 
bütünleşme ve sendikal bilincin varlığıdır. 
Sendikal hareket özveri ve mücadele ile yürür 
ve bu mücadelede gerek yönetim kadroların-
da bulunanlara, gerekse üyelerimize çok iş 
düşmektedir. 

Sendikamız Diyanet- Sen  8 yıldır yetkili sen-
dika olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu 
süre içinde sürekli üye sayısını artırmış Mayıs 
ayı itibariyle 50.000 üyeye ulaşmış, hizmet 
alanı içinde çalışan personelin %49.92 sini 
üye yaparak var olan potansiyele göre Türki-
ye birincisi olmuştur.Diyanet- Sen’i bu nokta-
ya taşıyan tüm teşkilatımızı tebrik ediyorum. 
Ancak  soylu mücadelemize davet edeceği-
miz 50.000 meslektaşımız mevcuttur.

Gelişen dünya düzeninde ülkemizin geldiği 
nokta gerek siyasetçilerin gerekse yönetici-
lerin sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yap-
masını mecbur kılmaktadır. Bu konjöktürel 
durumdan faydalanmak, ilişkileri diyalog yo-
luyla geliştirmek kendimize yeni alanlar oluş-
turmak hizmet kalitemizi artıracaktır. Bize dü-
şen görev birlik ve beraberliğimizi koruyarak 

teşkilat yapımızı güçlendirmek, hizmet alanı 
içine yeni üyeler kazandırmaktır.

Konuyu genelden özele getirdiğimizde 
Diyanet-Sen, birlik ve bütünlük, aynı hedefe 
kilitlenmiş, aynı değerleri paylaşan, aynı gaye 
etrafında kenetlenmiş insanların oluşturduğu 
yapının adıdır. Olumsuzlukların rengi ne olur-
sa olsun teşkilatın diri tutulması, bünyesini 
koruyabilmesi tüm sendikaları ilgilendirdiği 
gibi bizi de ilgilendiren önemli unsurlardan 
biridir. Bunu başarabilmek  hazırlıklı olanların 
ve zorluğa talip olanların işidir.

Diyanet-Sen olarak 13 yılık geçmişimize bak-
tığımızda birlik ve bütünlüğüyle bu günlere 
gelen bir teşkilat görüyoruz. Gün geçtikçe 
büyüyen ancak sağlıklı yapısını yitirmeden 
gelişen sendikamızı bu günlere getiren inan-
dığı değerler, kilitlendiği gaye ve hedeftir. 
Sendikamız  geleceğe de aynı anlayış ve aynı 
değerlerle yürüyecektir.

Diyanet- Sen olarak kısa, orta ve uzun vadeli 
olarak teşkilatımızı imkan ve şartlarımız nis-
petinde güçlendirmenin çabası içerisindeyiz. 
Genel Merkezimiz ile birlikte Şube ve İl Baş-
kanlarımız, ilçe temsilcilikleriz ile ülkemizin en 
ücra köşesinde bile olsa üyelerimiz bizim için 
değerlidir, onların sorunları bizim önceliği-
mizdir. Zaman ve zemin hangi şartlarda olur-
sa olsun, var oluşumuzu borçlu olduğumuz 
üyelerimizin sorunlarıyla ilgilenmek, çözüm 
üretmek, sahip çıkmak birinci önceliğimizdir. 
Sendikamızın omurgasını bu sahip çıkma 
duygusu oluşturmaktadır. Üyelerinin sorun-
larına sahip çıkan  bir teşkilat aynı zamanda 
üyeleri tarafından da sahiplenilen teşkilat an-
lamına gelmektedir.

Değerli arkadaşlar;

Diyanet İşleri Başkalığı ve Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü çalışanlarının tamamının sorunlarını 
biliyoruz, sadece bilmekle kalmıyor imkan-
sız gibi görülen sorunları çözüyor mutlu so-
nuçlara birlikte ulaşıyoruz. Yeter ki birlik ve 
beraberliğimizi, birbirimize olan güvenimizi 
koruyalım. Yıllardır mücadelesini verdiğimiz; 
ücretlerdeki iyileştirme, teşkilat kanununun 
çıkması, 4/b’li çalışanların kadroya geçmesi, 
ek ödeme mağduru genel idare çalışanlarının 
sorunlarının çözülmesi, en önemlisi toplu 
sözleşme hakkının alınması yapılan  hizmet-
lerin sadece bir kaçıdır.Bu kazanımlar bizlere 
destek veren siz değerli meslektaşlarımızın 
oluşturduğu güç ile çözüm odaklı hizmet sen-
dikacılığının tek adresi Diyanet-Sen’in ilkeli 
sendikacılık anlayışının getirdiği başarıdır.

Bu başarıda emeği olan dostlar hizmet kolu 
çalışanlarının yarısı sendikamızla buluştu. 
Şimdi diğer yarısını da sendikamızla tanıştır-
mak zamanıdır. Bu görev hepimizindir, hep 
birlikte soylu mücadele kervanına katılacak 
olan yeni arkadaşlarımıza davet vaktidir.

Başarabiliriz arkadaşlar; doğru zamanda, doğ-
ru insanlarla, doğru yerlerde olursanız başara-
mayacağımız iş yoktur, yeter ki mücadelemizi 
ertelenemez, devredilemez misyon olarak bile-
lim. Biz yaşanmamış hayatları sanal destanlar 
şeklinde anlatan değil, yaşanmış fedakarlıklar-
la önümüzü aydınlatan sendikal mantaliteye 
sahibiz.

Endişenin olmadığı, birlik ve beraberliğin do-
ğal ortamında sürdüğü bir yapının büyüyerek 
varlığını sürdürmesi için şimdi soylu müca-
deleye davet vaktidir. Saygılarımla...

Mehmet Ali GÜLDEMİR 
Genel Teşkilatlanma Sekreteri

Soylu Mücadeleye
Davet Vakti
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Depremzede Kardeşlerimizi 
Yalnız Bırakmadık

Dini Yayınlar Kongresine Katılım

Van-Erciş depremi dolayısıyla Memur-
Sen ve bağlı sendikaların yardım kam-
panyalarının ardından, 30 Kasım 1 

Aralık 2011 tarihlerinde Van ve Erciş’e giden 
Memur-Sen heyeti incelemelerde bulundu. 

Konuyla ilgili teknik araştırma ve ziyaretlerde 
bulunan heyet yerinde incelemelerde buluna-
rak depremzede Van halkının yanında olduk-
larını bir kez daha gösterdi. Diyanet-Sen Van-
daki depremzede kardeşlerimize Memur-Sen 
yardım kampanyası çerçevesinde 50 bin TL 
yardımda bulunmuş ayrıca şubemize kontey-
nır verilmiş, Van Şubesi ve Erciş İlçe Temsil-
ciliğine maddi konuda destek sağlanmıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü 
tarafından Ankara Dedeman Otel’de düzenlenen 5. Dini 
Yayınlar Kongresi sona erdi. 

2-4 Aralık 2011 tarihlerinde düzenlenen ve “Kadın Konulu 
Dini Yayınlar” temalı kongrenin açılışına, Başbakan Yardım-
cısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve 
Başkan Yardımcıları, DİB Daire Müdürleri ve bir çok davetli 
katılırken Diyanet-Sen’i Temsilen Genel Mali Sekreter Mehmet 
Ali Omurca ve Genel Eğitim Sekreteri Cebrail Yakışır katıldı.

Diyanet-Sen adına kongreye katılan Genel Mali Sekreter Mehmet Ali Omurca kongre sonrası yaptığı değerlendirmede kadın konusunun işlenme-
sinin son derece isabetli olduğunu belirterek “Kongre sayesinde kadının dinimizdeki yeri ve önemi bir kez daha hafızalarda tazelenmiştir. Emeği 
geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Memur-Sen heyetinde Memur-Sen Genel Sek-
reteri ve Toç-Bir-Sen Genel Başkanı Günay 
Kaya, Memur-Sen Genel Eğitim ve Sosyal İşler 
Sekreteri Ahmet Kaytan, Diyanet-Sen Genel 
Sekreteri Hacibey Özkan, Genel Eğitim Sekre-
teri Cebrail Yakışır, Toç-Bir-Sen ve Eğitim-Bir-
Sen yönetimlerinden birer heyet yer aldı. 

Depremde zarar gören üyelerimizin istek-
leri şöyle: 

1- Depremzede üyelerimize   konteyner veya 
Mevlana evlerinden yararlanma imkanı 
sağlanması

2- Depremde zarar gören DİB çalışanlarının  
okuyan çocuklarına Diyanet Vakfı tarafın-
dan burs verilmesi

3- Cami cemaatin diri tutulması için deprem-
den zarar görerek  ibadete kapatılan  cami 
önlerinde çadır mescit oluşturulması

4- Depremzede üyelerimize moral motivas-
yon desteği sağlamak amacıyla  gruplar 
halinde farklı illerde seminerlere alınmaları

5- İzinlerde kolaylık sağlanması

6- Çadırı veya ısıtıcısı olmayan görevlilerin 
tespit edilip ihtiyaçlarının giderilmesi

7- Kamu görevlilerine sağlanacak olan kalıcı 
konut imkanlarından Diyanet çalışanları-
nın da yararlandırılması

8- Görevlilere faizsiz kredi imkanı sağlan-
ması
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Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Birimi 
Üyelerimizle İstişare Toplantısı Yapıldı

Kadın Kollarından Konya Gezisi
Memur-Sen Kadın Kolları 
tarafından Mevlana Haftası 
dolayısıyla düzenlen 
Konya Gezisi Memur-Sen, 
Diyanet-Sen ve bağlı sendikaların 
kadın kolları temsilcilerinin 
katılımı ile gerçekleştirildi. 

Memur-Sen Kadın Kolları Üyesi ve 
Diyanet-Sen Kadın Kolları Başkanı 
Nuriye Alar başkanlığında bağlı sen-

dikaların kadın kollarının katılımı ile gerçek-
leşen gezi programına Konya Memur-Sen İl 
Başkanı Latif Selvi ve yönetim kurulu üyeleri 
Diyanet-Sen Şube Başkanı Ali Koç, Kadınlar 
Komisyonu Başkanı Safinaz Khan ve Memur-
Sen’e bağlı sendikaların yönetim kurulu üye-
leri de eşlik etti. 

Konya gezisi çerçevesinde Mevlana ve Şemsi 
Terbisi Türbeleri, Alaattin Camisi, Karatay 
Medresesi, Tavus Baba Türbesi, Konya Şe-
hitliği ziyaret edildi. 

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet 
Bayraktutar ve yönetim kurulu üyeleri 
Diyanet İşleri Başkanlığı merkez birimi  

üyelerimizle bayramlaşma ve istişare toplan-
tısında buluştu.

16 Kasım 2011 tarihinde Diyanet İşleri Baş-
kanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen 
toplantıya Diyanet-Sen Genel Başkanı Meh-
met Bayraktutar, Genel Sekreter Hacibey Öz-
kan, Genel Araştırma ve Dışilişkiler Sekreteri 
Mehmet Yaman ve Diyanet İşleri Başkanlığı 
merkez birimi temsilcilerimiz ve üyelerimiz 
katıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Diyanet 
İşleri Başkanlığı Temsilcimiz Hacı Bayram 
Gür yeni çıkan 666 sayılı KHK ve Diyanet 
İşleri Başkanlığı ile ilgili çıkan yeni yönetme-
liklerden kaynaklanan sıkıntıları dile getirerek 
özellikle musahhihlerin denkliklerinin sağlan-
ması, uzman ve şube müdürlerinin çalışma 
şartlarının iyileştirilmesi konusunda çalışma 
yapılmasını istedi. 

Bayraktutar: Tüm üyelerimizin temsilcisiyiz

Toplantıda konuşan Diyanet-Sen Genel Baş-
kanı Mehmet Bayraktutar, ise Diyanet-Sen’in 

yalnızca din hizmeti sınıfında çalışanları 
temsil etmediğini belirterek, “Gerek Diya-
net İşleri Başkanlığı gerekse Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nde çalışan tüm üyelerimizi en 
iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Gerek 
Din hizmeti, gerek GİH, gerek yardımcı hiz-
metler tüm hizmet sınıflarından üyelerimizin 
sorunları ile ilgilenmek bizim görevimizdir. 
GİH, Yardımcı Hizmetler ve diğer çalışanları-
mızın sorunlarını  KİK toplantılarında ve  toplu 
görüşmelerde gündeme getirdik ve çözüm 
için çalıştık. Bu çalışmalarımız son günlerde 
meyvesini vermeye başlamıştır. GİH çalışanı 
üyelerimizden Canan Aydın Bıçak adına sen-
dikamızın açtığı ek ödeme davası tüm GİH 
çalışanların ek ödemelerden yaralanması 
adına kamuoyu oluşturma açısından güzel 
bir gelişmedir.” şeklinde konuştu. 

Bayraktutar, kısa bir süre önce Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Şubesini kurduklarını hatırlatarak 
en kısa zamanda da Diyanet İşleri Başkanlığı 
merkez biriminde  çalışanlar için de yeni bir 
şube kurmayı hedeflediklerini ifade etti. 
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Merhaba

“İlkeli Hizmet Sendikacılığını” şiar edinmiş 
Diyanet-Sen, 4. Olağan Kongresinin ardından 
ilkeli hizmet sendikacılığına kaldığı yerden de-
vam etmektedir. Genel merkezimiz çalışma-
larını aralıksız sürdürmektedir. Her geçen gün 
yeni kazanımlara imza atmaktadır. Ülkemizin 
en ücra yerlerinde görev yapan kardeşlerimi-
zin sorunlarına çözüm üretmek için gayret 
sarfetmektedir. 

İmtihan ve Sabır;

Müslüman(insan), fıtratı icabı üzüntüyü, ke-
deri, sevinci, sevgiyi beraber yaşayabilen tek 
varlıktır. Sevinmesine yol açan ve sevindiren, 
üzüntüsüne vesile olan ve üzen birçok olay 
yaşar. Hayatı boyunca birçok tehlikelerle 
karşı karşıya kalır. Bu dünyanın doğal ve be-
şeri birçok sıkıntılarıyla imtihan edilir. İmanı 
kamil ve ameli salih olan bir insan (mümin) 
bu imtihandan başarıyla çıkacaktır. Hayatın 
bir imtihan olduğunu aklından bile çıkarmaz. 
Yüce Rabbimizin Kur’an-ı Kerimdeki emirleri, 
Efendimiz (s.a.v)’in mübarek sözleri hep reh-
berlik yapar ona. Rehberi iyi olanın dünyası 
da, ahireti de mamur olur. Yüce Rabbimiz 
(c.c) Zümer Suresi’nde (49.ayet) “İnsana 
bir zarar dokunduğun da bize yalvarır.Sonra 
ona tarafımızdan bir nimet verdiğimizde, ‘Bu 
bana ancak bilgim sayesinde verilmiştir’ der. 
Hayır, o bir imtihandır. Fakat Onların çoğu 
bilmezler.” Simav, Van-Erciş depremleri bize 
sorumluluklarımızı hatırlattı. Oralarda yaşa-
yan başta din görevlileri kardeşlerimiz olmak 
üzere, bütün vatandaşlarımıza başsağlığı ve 
sabrı cemil niyaz ederim. Peygamber Efen-
dimiz (s.a.v) “Sabır, musibetin ilk darbesinde 
yapılan sabırdır.” İlk anda verilen tepkiye dik-
kat çekmişlerdir.

Sendika (Fahri KKÖ-GİH)

Ülkemizin en ücra köşesinde görev yapan de-
ğerli kardeşlerimiz, sendikamız Diyanet-Sen; 
öncelikle sizlerin duaları, saniyen üyelikleri-
mizle her yıl büyümekte ve hayırlı hizmetlere 
imza atmaktadır. Kuruluşundan bu yana ez-
berler bozan, tarihe geçecek çalışmaları ile  
üyelerimize hizmet etmektedir.

Çalışmalarıyla, üyelerimize ve Diyanet ça-
lışanlarına farklı bir bakış açısı kazandırdı. 
Adeta hayal denilenleri gerçekleştirme başa-
rısını gösterdi.

-  Üyeleriyle, Diyanet İşleri Başkanlığı ile si-
yaset ve hükümetlerle kurduğu diyalog 
sayesinde hayırlı hizmetlerin gelmesine 
vesile oldu.

- Vekil İmam Hatiplerin kadroya alınması
- Cami hizmetkarlarına yaz kurslarında ek 

ders ücretinin alınması.(Bizler çalışırken 
herkes hayal görüyorsunuz derlerdi)

- Yaklaşık 31 yıldır çıkmayan Teşkilat Ya-
sasının çıkarılmasının sağlanması.(40 bin 
imza toplandı. 2008 yılının Mart ayında 
Manisa ilimizde start verilmişti)

- Cami görevlilerinin sayısının (Kadro-4/B) 
artırılması (Katsayı engeli ile istikbali kara-
ran İHL mezunlarının, öğretmenlik hakları 
ellerinden alınan İlahiyat Fakültesi mezun-
larının ümit kapısı olmuştur.

- Teşkilat yasası ile 2400 vekil İmam Hati-
bimiz 4/B kadrosuna geçirildi. Fahri Kur’an 
Kursu Öğreticilerimize kadro imkanı doğdu.

- Diyanet-Sen ve Konfederasyonumuz 
(Memur-Sen’in büyük destekleri ile İHL 
önündeki katsayı engeli (ayıbı) ortadan 
kaldırıldı.

- Demokrasimiz adına utanç verici bir uygu-
lama olan 28 Şubat kalıntısı, 12 yaş sınırla-

ması kaldırıldı. (Emeği geçenlere, dualarını 
eksik etmeyenlere binlerce teşekkürler)

- GİH’deki kardeşlerimizin haklı sitemlerini 
hep dikkate aldık. Gündemden düşürme-
dik, sonucu da hayırlı oldu inşallah…

Üyelerimizin destekleri ile hayırlı hizmetlere 
durmadan, yılmadan, yanılmadan devam et-
mek istiyoruz.

Din Gönüllülerine:

Ailemiz, devletimiz bizlere çeşitli imkanlar 
sunmuştur. Bizlerde, nasibimiz oranında bun-
dan faydalanıyoruz.  Bizlere bu imkanları su-
nanlara, hayırlı hizmetlerimizle cevap verme-
liyiz. Görev yaptığımız mahalde (mezra, köy, 
mahalle, kasaba ve  şehirlerde) kanaat önderi 
olduğumuzu, insanların bizlere bakış açısı-
nın bu olduğunu unutmamalıyız. Sözümüzle, 
sohbetimizle, giyimimizle, kuşamımızla far-
kındalık meydana getirmeliyiz. İnsanlarımıza 
haftalık hutbe irad edebilme imkanımızı ve 
sorumluluğumuzu hiçbir zaman unutmamalı-
yız. Rabbim(c.c) unutturmasın. (Amin)

Üyelerimize:

Sendikamız üyelerimize çeşitli imkanlar sun-
maktadır.
- Hukuk Büromuzla Danışmanlık hizmeti
- Anlaşmalı üç misafirhane ile Ankara’da 

konaklama imkanı
- 15 Bin TL Ferdi Kaza ödemesi, 2 yılda 

vefat eden 25 üyemizin mirasçılarına  
15.000 TL verildi. Kaza neticesinde sa-
kat kalan 10 üyemize de çeşitli oranlarda  
yardım çeki verildi.

Destek sizlerden, çalışma bizlerden, inayet 
Yüce Rabbimizden olsun. Hepinizi Allah’a 
emanet ederim.

Sağlıcakla…

Mehmet YAMAN
Genel Araştırma ve Dış İlişkiler Sekreteri

İmtihan Dünyasında
İmtihanı Verenlerden 
Olabilmek…
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Başkanlar Kurulu Toplantısı 
Ankara’da Gerçekleştirildi

Diyanet-Sen Başkalar Kurulu Toplantısı 1 Ekim 2011’de Ankara Rixos Otel’de 
gerçekleştirildi. Toplantıya Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet 

Gündoğdu, Diyanet-Sen Onursal Başkanı İsmail Karakaya, Diyanet-Sen Genel Başkanı 
Mehmet Bayraktutar ve yönetim kurulu üyeleri, Diyanet-Sen Şube Başkanları ve il 

temsilcileri katıldı. Diyanet-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda 2011 yılı çalışmaları, 
hizmet kolumuzun sorunları ve şube web sitelerinin tanıtımı ve 

web tabanlı muhasebe takip programı anlatıldı. 
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Demokrasi ve sivil toplum örgütleri 
arasında yadsınamaz bir ilişki oldu-
ğuna dikkat çeken Diyanet-Sen Genel 

Başkanı Mehmet Bayraktutar, “Sivil toplum, 
toplumu oluşturan bireylerin iktidarı elinde 
tutanlara karşı konumunu belirler. Demok-
ratik toplumlarda bireyler, özgürlüklerini söz 
ve karar haklarını özgürce kullanabilmek için 
örgütlenir. Bu örgütlenmeler, devlet etkinliği 
ve denetim dışında gönüllü bireyler tarafından 
oluşturulur. Bunlar, mesleki örgütler olduğu 
gibi belli düşünceler etrafında meydana ge-
len gruplar da olabilir. Sivil toplumda bireyler, 
siyasi otoriteye karşı kendi haklarını ve özgür-
lüklerini savunabilmek için örgütlenmişlerdir. 
Bu nedenle sivil toplum demokrasilerin vaz-
geçilmez bir parçasıdır.” Şeklinde konuştu. 

Diyanet-Sen Sendikacılığa 
yeni bir soluk getirdi 

Diyanet-Sen’in sendikacılığa yeni bir soluk 
getirdiğine dikkati çeken Bayraktutar,  “Bir 
yandan ücret ve özlük hakları mücadelesini 
verirken ,diğer taraftan da Türkiye’nin gele-
ceğinin şekillenmesinde öncü oldu. Başta 
demokrasi olmak üzere ülkemizin temel so-
runlarına çözüm üretmede üzerimize düşen 

her türlü görevi  severek yaptı. Çalışmaları-
mızda, insanı temel alan idealimizden asla 
taviz vermedik. Ancak bugün ki noktaya ko-
lay ulaşılmadı. Hiçbir güç karşısında Diyanet-
Sen sinmedi, hiçbir zorluktan kaçınmadı, 
baskılarla sindirilemedi. Bundan önce olduğu 
gibi  bundan sonra da hiç kimseden çekin-
meyecek hiçbir güç karşısında sinmeyecek, 
hiçbir zorluktan kaçınmayacak, hiçbir şekilde 
sindirilemeyecektir.” dedi. 

Dar Alanlara Sıkışıp kalmadık

“Biz Sendikamızı, sendikal birikimimizi, sen-
dikal gücümüzü sadece kamu çalışanlarının 
ücretlerini yükseltmek, özlük ve sosyal hakla-
rını arttırmak için kullanmadık, kullanmayaca-
ğız. Ücret sendikacılığı gibi dar alana sıkışıp 
kalmadık kalmayacağız.” diyen Bayraktutar 
“Biz gücümüzü içinde yaşadığımız topluma, 
üzerinde yaşadığımız ülkeye egemenliğin tek 
ve asıl sahibi olan millete hizmet için kullan-
dık, kullanmaya da devam edeceğiz.” şek-
linde konuştu. 

Gündoğdu: Diyanet-Sen 
Bütün İstediklerini Elde Etti 

Diyanet-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı’na 
katılarak bir konuşma yapan Memur-Sen 

Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Gün-
doğdu, Diyanet-Sen’in oldukça başarılı bir 
sendikal dönem geçirdiğine dikkat çekerek 
“teşkilat yasası çıksın dedik, çıktı, sözleşme-
lilere ek ders dedik, oldu, ücretlerde iyileş-
tirme oldu, öğretmenler size imreniyor, keşke 
imam olsaydık diyor” şeklinde konuştu.  

Yeni Anayasa Sorun Üretmesin Yeter

Kendimizi aşmanın zamanının geldiğini be-
lirten Gündoğdu, “Diyanet-Sen’e 100 binlere 
çıkmak yakışır. Gücümüzün farkında olmalı-
yız, biz kimsenin vagonu olamayız” dedi. 

Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Gün-
doğdu, Memur-Sen olarak saha araştırma-
mızı yaptık, Diyanet-Sen kendi alanı ile ilgili 
“Yeni Anayasa’da Din ve Vicdan Özgürlüğü” 
panelini gerçekleştirdi. Sonuçta anayasalar 
sorun çözmez, yeni anayasa sorun üretme-
sin yeter. Yani öyle bir demokrasimiz olsun 
ki kimsenin rüyasına dahi başörtüsü yasağı 
diye bir şey girmesin” diye konuştu.  

Diyanet-Sen Onursal Başkanı İsmail Kara-
kaya da yaptığı konuşmada birlik ve beraber-
lik vurgusu yaparak, hak arama mücadelesi 
olan sendikal mücadelenin ancak dayanışma 
ve birlikte hareket etmekle mümkün olduğunu 
söyledi. 

Bilgisayar Program Yazılımcısı Harun Doğan 
Web Tabanlı Muhasebe Takip Programı ko-
nusunda katılımcılara bilgi verdi. Diyanet-Sen 
İnternet Sitesi Web Masteri Şenay Meral ise 
şubeler için oluşturulan web sitelerinin kulla-
nımı ve haber girişi konusunda katılımcıları 
bilgilendirdi.  

Genel Merkez  Yönetim Kurulu üyeleri kendi 
sekreteryaları ile ilgili konularda katılımcılara 
bilgi verdi. 
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Diyanet-Sen’den 
“Yeni Anayasa’da Din ve Vicdan Hürriyeti” 

Diyanet-Sen’in Akademi Seminerleri çerçevesinde düzenlediği “Yeni Ana-
yasada Din ve Vicdan Hürriyeti” konulu panel Ankara RİXOS otelde ger-
çekleştirildi.  

Sendikacılığın eğitime dayalı olarak kamu görevlilerince özümsenmesi ve çalı-
şanlara bilimin ışığında hizmet sunulmasının sağlanması için memur sendika-
cılığında bir ilki gerçekleştiren Diyanet-Sen, bu amaçla başlattığı, Diyanet -Sen 
Akademisi seminerlerinin 4.’sünü “Yeni Anayasada Din ve Vicdan Hürriyeti”  
paneli ile gerçekleştirdi.  

Ünlü Akademisyenler Prof. Dr. Yasin Aktay, Prof. Dr. Naci Bostancı ve Yrd. Doç. 
Dr. Necdet Subaşı’nın konuşmacı olarak  katıldığı panele Başbakan Yardımcısı 
Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Memur-Sen 
Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Diyanet-Sen Genel Başkanı 
Mehmet Bayraktutar ve yönetim kurulu üyeleri, Memur-Sen ve bağlı sendikaların 
genel merkez yönetim kurulu üyeleri ve Diyanet-Sen Şube Başkanları katıldı.

Diyanet-Sen’in 
Akademi Seminerleri 

çerçevesinde 
düzenlediği “Yeni 
Anayasada Din ve 

Vicdan Hürriyeti” konulu 
panel Ankara RİXOS 

otelde gerçekleştirildi. 

DİYANET-SEN Aralık’1116 Genel Merkez

www.diyanet-sen.org.tr



Bayraktutar: “Sorun Devletin Dini 
İnançlara Müdahalesidir”

Diyanet-Sen Akademisi tarafından düzenle-
nen Din ve Vicdan Özgürlüğü Panelinin açılış 
konuşmasını gerçekleştiren Diyanet-Sen Ge-
nel Başkanı Mehmet Bayraktutar, ifade ve din 
özgürlüğünün, insanın hem onurlu bir hayat 
sürebilmesinin gerektirdiği bir hak kullanımı 
olması, hem de çatışma kaynaklarının kuru-
tulmasına hizmet ederek toplumsal barışın 
tesis edilmesine katkıda bulunması bakımın-
dan vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu 
söyledi. 

Ülkemizde din ve vicdan özgürlüğü konu-
sunda yaşanan sorunun,  devletin vatandaş-
larının dinî inanç ve pratiklerine müdahale 
ederek, resmî ideoloji çerçevesinde dini ye-
niden biçimlendirme, ulusallaştırma ve her 
dönemde egemen olan siyasanın yürütül-
mesinin bir aracına dönüştürme politikasın-
dan doğan bir sorun olduğunu vurgulayan 
Bayraktutar, “Yine din eğitimi veren okul-
ların kapatılmasından giyim kuşama yasak 
getirilmesine, cemaatlerimizin yaptığı faali-
yetlerin yasadışı ilan edilmesinden, kurban 
bayramında kesilen hayvanların derilerine el 
konmasına kadar geniş bir alanda Müslüman 
çoğunluğun, gayrimüslim azınlığın ve dini bir 
tercihi bulunmayanların sivil ve siyasi hakla-
rının ihlâline dayalı bir laiklik anlayışında sim-
geleşen ve “irtica ile mücadele” gerekçesiyle 
yoğunlaşan devlet müdahalesiyle gittikçe 
derinleşen bir sorun haline gelmiştir” diye 
konuştu. 

Zamanın ruhuna uygun bir anayasa yapılması 
gerektiğinin altını çizen Bayraktutar, kurumlar 
eliyle ifadesinin ortadan kaldırılmasını istedi. 
Bayraktutar, yeni anayasa için 12 Haziran 
seçimlerinde evet diyen milletin, seçimler 
öncesi yeni anayasa sözü veren siyasilerden 
biran önce bu sözlerini yerine getirmelerini 
beklediklerini ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Meclis Tarihi 
Bir Dönemde Çalışma Yapacak

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, panelde 
yaptığı konuşmasında din ve vicdan hürriye-
tinin anayasada yer almasından öte temel bir 
insan hakkı olduğuna dikkat çekerek böyle 
bir konuda panel düzenlemesinden dolayı 
Diyanet-Sen’e teşekkür etti. Meclisin en 
önemli görevinin yeni anayasayı yapmak ol-
duğunu belirten Başbakan Yardımcısı Bozdağ 
“Meclis tarihi bir dönemde çalışma yapacak, 
Meclis’in en önemli görevi yeni anayasayı 
hayata geçirmek olacak. Bu Meclis eğer yeni 
anayasayı yaparsa tarihe geçecektir. Yeni ya-
sama yılında tarihi bir süreç başlayacaktır.’’ 
ifadelerini kullandı.

Görmez: Din ve Vicdan Hürriyeti bir lütuf 
olmaktan çıkmıştır

Panelde konuşan DİB Genel Başkanı Mehmet 
Görmez, yeni anayasa çalışmalarının hız ka-
zandığı bir dönemde Diyanet-Sen’in din ve 
vicdan hürriyeti konulu panel düzenlemesi-
nin çok önemli olduğunu ifade ederek, “Din 
ve vicdan özgürlüğü medeni dünya için artık 
lütuf olmaktan çıkmış, ihtiyaç ve zorunluluk 
haline gelmiş ve evrensel bir niteliğe bürün-
müştür” dedi.

Din ve vicdan hürriyetinin kişilerin istedikleri 
dini serbestçe seçmelerini, seçtikleri dinin 
kurallarını hiçbir zorlama ve müdahale olma-
dan uygulamalarını, bu konuda eğitim alma, 
eğitme, başkalarına anlatma ve telkin etme 
haklarını ifade ettiğini anlatan Diyanet İşleri 
Başkanı Görmez şöyle konuştu; ‘’İnsanların 
dini ve vicdani kanaate sahip olması hakkı, 
hukuktan değil, anayasa ve yasalardan değil, 
sırf insan olmaktan, düşünme ve inanma ye-
teneğinden doğmaktadır. Bu sebeple din ve 
vicdan hürriyeti sadece dini ve vicdani kana-
ate sahip olma hakkını değil, aynı zamanda 
bu kanaatlerini açığa vurma, bunun gerekle-
rine göre ibadet etme, davranma, başkalarına 
telkinde bulunma gibi dışa akseden hakları da 
içermektedir’’.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, tek başına din 
ve vicdan özgürlüğünü teminat altına almanın 
yetmeyeceğini ‘’kimi, usta işi istisnai ifade-
lerle’’ istenildiği takdirde kişi hak ve hürriyet-
lerinin tarumar edilebileceğinin Türkiye’de 
tecrübe edildiğini kaydetti. Türkiye’de din ve 
vicdan özgürlüğü alanındaki sorunların ço-
ğunun din, devlet ve toplum ilişkisinden kay-
naklandığını ifade eden Diyanet İşleri Başkanı 
Görmez, ‘’Bunun en önemli sebebi İslam di-
ninin kendi öz yapısıyla, Müslümanların İslam 
dinini algılama tarzı, devletin İslam dinine biç-
tiği konumla, İslam arasında ciddi farklılıklar 
bulunmasıdır’’ dedi.

Gündoğdu: Yasaksız Bir Anayasa İstiyoruz

Panelde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu, din ve vicdan özgürlüğü-
nün yazılı olarak anayasada yer aldığını ancak 
isteyen anne-babalarının çocuklarına din eği-
tim aldıramadıklarını söyledi.

Çağdaş dünyada bireyin devleti tasarladığını, 
Türkiye’de ise devletin bireyi tasarladığını 
belirten Gündoğdu, “Anayasalar kutsal metin 
değildir. Hiçbir anayasa hak vermez, yeni bir 
hak vermez. Anayasa çağdaşsa doğuştan 
gelen hakların teminatı olur, çağdışı ise bizde 
olduğu gibi  kısıtlar” diye konuştu.
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Aktay: Anayasa konusunda toplumda 
farkındalık oluştu

STE Başkanı Yasin Aktay moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen panelin açış konuşmasını 
gerçekleştiren Aktay, toplumun ciddi bir kri-
zin içerisinde olduğunu söyleyerek, bütün 
işaretlerin yeni bir toplumsal mutabakatın, 
toplumsal sözleşmenin eşiğinde olduğumuzu 
gösterdiğini belirtti. Bu krizin bir sözleşme 
krizi olduğunu ifade eden Aktay, anayasaların 
ne işe yaradığı hususunda son zamanlarda 
müthiş bir bilinçlilik, bir farkındalık oluştu-
ğunu kaydetti. 

Anayasaların şimdiye kadar topluma zorla 
imzalatılmış bir senet gibi olduğunu dile ge-
tiren Aktay, “Toplum olarak hayatımız bo-
yunca bu senedin bize yüklediği borçları öde 
öde bitmiyor” dedi.

Aktay; “İlk defa bir toplum olarak anayasa 
yapmanın topluma ait bir iş olduğunu, top-
lumun yapması gereken bir iş olduğunu bu 
kadar kitlesel halde, bu kadar toplumsal bir 
mesele haline getirmiş, bunun farkına varmış 
ve bunun tartışmasını yapmaya başlamış bu-
lunuyoruz” şeklinde konuştu.

Bostancı: Yeni Anayasa tüm farlılıkları 
barındırmalı 

Panelde konuşan AK Parti Amasya Millet-
vekili Prof. Dr. Naci Bostancı, din ve vicdan 
özgürlüğünü talep eden insanların ötekini 
de, başkalarını da, kendileri gibi düşünme-
yen insanları da mutlaka hesaba katan bir 
yaklaşıma sahip olması gerektiğini söyledi. 
Yapılacak olan anayasa zaten bu tür farklı-
lıkları da barındıran bir anayasa olacağı için 
bir tarafın talebiyle şekillenecek bir anayasa 
olmayacağını belirten Bostancı, bütün farklı 
insanların hele de konu inançsa, inancın 
kendi içerisinde göreceli, izafi olduğu varsa-
yımından hareketle bir anayasanın mutlaka 
farklı kesimlerinin de taleplerini, duygularını 
dikkate alarak, onların da kendilerini özgür 

hissedecekleri bir formülasyona mutlaka ka-
vuşturulması gerektiğini ifade etti.

Din ve vicdan özgürlüğünün ülkeler, kültürler, 
medeniyetler için onları kanatlandıran, onları 
yükselten hem maddi hem de moral olarak 
daha yüksek standartlara kavuşturan bir te-
mel ilke olduğunu söyleyen Naci Bostancı, 
İspanya’dan kovalanan Yahudilere kucak 
açan  Hollanda’nın din ve vicdan özgürlüğüne 
sağladığı yüksek standartlar sayesinde, bi-
limde, sanatta, kültürde çok önemli bir mer-
kez haline geldiğine dikkat çekti. 

Din ve vicdan özgürlüğü konusunda 
Türkiye’nin belli bir mesafeye geldiği kanı-
sında olduğunu dile getiren Subaşı, Türki-
ye’deki insanların bu meselelere bakış biçimi, 
muhakeme etme biçiminin değiştiğini kay-
detti.

Subaşı: Tepkisellikler adaletsiz tercihlere 
yol açabilir

Konuşmasında mevcut durumla ilgili analiz-
ler ortaya koyan DİB Strtateji Genel Başkanı 
Necdet Subaşı, Türkiye’nin gerçekten kritik 
bir eşikte bulunduğunu söyleyerek, “Eğer 
geçmişe yönelik hikâyeleri çok abartılı bir şe-
kilde, çok acıtıcı bir şekilde anlatmayı sürdü-
rürsek, genellikle bu tür tepkisellikler zaman 

zaman bu tür adaletsiz tercihlere de yol aça-
bilir diye düşünüyorum” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın pozisyon olarak 
bugün içselleştirildiğini, başlangıçta sahip 
olduğu rol ve statünün bugün çok farklı alan-
lara doğru taşındığını ve bugün hepimizin bir 
şekilde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hizmet 
alanlarına ilişkin bir savunmacı refleks geliş-
tirdiğini belirten Subaşı, 12 Eylül 80’li yıllarda 
özellikle ya da cumhuriyetin erken dönemle-
rinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na karşı eleşti-
rel bir hazırlığı olan, eleştirel söylemleri olan-
ların bugün aynı düzeyde eleştirel bir yapıya 
sahip olmadıklarını bildiklerini ifade etti.

Türkiye’deki siyasal yaşamın hareketliliği, 
bu hareketliliğin belli başlı evrelerinin aslında 
Türkiye’deki dini hayatın evreleri ile de çok 
yakından ilgili olduğunu kaydeden Subaşı, 
“Yani, Türkiye’deki dini hayatın bloke edil-
mesi, bastırılması ve bu hayatın en azından 
belli bir formatla yeniden resmileştirilmesi, 
meşrulaştırılması konusuna dikkat ettiği-
mizde bütün bu aktivitelerin sonuçları dev-
leti de kendini yeniden ayarlamaya, devletin 
kendisini yeniden biçimlendirmesine zorunlu 
olarak baskı yapmıştır. Ve bu konularda top-
lumun reflekslerinin çok belirleyici, çok bes-
leyici, çok öğretici olduğu kanaatindeyim. 
diye konuştu.
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Yeni Anayasa’da 
Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın 
Konumu

Av. Sait ŞAHAN
Av. Muharrem MANKIR

HUKUK KÖŞESİ

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
tüm partilerden eşit katılım sağlanarak 
yeni anayasa çalışmalarını yürütmek 
üzere bir uzlaşma komisyonu kurul-
muştur. Bu komisyon bu günlerde top-
lumun değişik kesimlerini temsilen 
sivil toplum kuruluşlarını dinlemekle 
meşguldür. Duamız ve umudumuz odur 
ki, bu zorlu yolda tökezlemeden milleti-
mizin hayrına yepyeni bir anayasa yap-
maya muvaffak olurlar. Yürütülmek-
te olan bu anayasa çalışmalarında en 
hararetli tartışmaların “Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın Yeni Anayasa’da yer alıp 
almayacağı veya hangi statüde yer ala-
cağı” konularında yaşandığına dair hiç 
kuşkumuz yoktur. 

Anayasa uzlaşma komisyonunun 
yapısı ve çalışma şekli dikkate alın-
dığında bu tür toplumumuzda belli 
hassasiyetlere sahip olan hususlarda 
konunun asıl muhataplarının tamamen 
tatmin edildiği bir sonuca ulaşılması da 
oldukça güç gözükmektedir. Öncelikle 
anayasa uzlaşma komisyonunun tüm 
maddeleri oybirliği esasına göre belirle-
yecek olması çözüm konusunda endişe-
leri arttırmaktadır. 

Son zamanlarda sivil toplum kuru-
luşlarının katkılarıyla hazırlanan ana-
yasa taslaklarında da bunun gibi has-
sas konularda ortak bir metnin ortaya 
çıkmadığı görülmektedir. Buna rağ-
men pek çok farklı kesimin, kesişen 
görüşleri toplandığında aslında bu çok 
sayıdaki farklı görüşün temelde iki-üç 
görüşe kadar inebildiği görülmekte-
dir. Bu iki-üç temel görüşün de “tüm 
toplumu tüm inançları kucaklamak” 
ortak paydasından hareket edildiğin-
de karşıt duruşlarını yumuşatabilece-
ği yorumu da sosyal gerçeklikten uzak 
durmamaktadır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın anaya-
sadaki konumunun nasıl olması gerek-

tiği sorununa farklı kesimleri temsil 
eden kişilerin ve sivil toplum kuruluş-
larının görüşlerinden birkaçı incelendi-
ğinde daha sağlıklı yorumlar yapmak da 
mümkün olacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı 
Kurumunun Tarihi Süreci
Tanzimat döneminde (1839) çıka-

rılan fermanlar ve kanunlar ile reform 
teşebbüsünde bulunulmuş, uygula-
mada başarılı olunmamasına rağmen 
modern kamu hukukumuzun bazı ilke 
ve kurumlarının ilk tohumları atılmış-
tır. Ancak Tanzimat, devletin teokratik 
niteliğinde bir değişiklik yaratmamış, 
birden bire getirilecek bir laikleşme-
nin sonuçlarından da çekinilmiştir. 
III. Selim, II. Mahmut ve Tanzimat 
dönemlerinde şeyhülislamın statüsün-
de önemli değişiklikler olmuştur. Kla-
sik dönemde devletin merkez örgütü 
içinde sayılmayan şeyhülislam Meclis-i 
Meşveret ve Heyet-i Vükela üyesi yapı-
larak merkezi devlet örgütlenmesi içine 
çekilmiştir. Şeyhülislam artık yetkile-
rini devlet dışından değil, devlet içi bir 
makamdan kullanıyordu. Ancak diğer 
taraftan Şuray-i Devletin kurulmasıyla 
dini kuralların siyaset üzerinde etkisi 
azaltılırken şeyhülislam fetva verme 
bağımsızlığını yitirmiş, devletin dene-
timi altına girmiş, bakanlar kurulunun 
gerekli gördüğü zamanlarda onay bil-
diren bir makam durumuna gerilemiş 
oluyordu. (Enver Ziya Karal, Osmanlı 
Tarihi, C.VII) 

1982 Anayasası
Diyanet İşleri Başkanlığı, yürür-

lükteki 1982 Anayasasının “Yürütme” 
başlıklı İkinci Bölümünde yer alan 136. 
Maddesinde “Genel idare içinde yer 
alan Diyanet İşleri Başkanlığı, lâiklik 
ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş 
ve düşünüşlerin dışında kalarak ve 
milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi 

amaç edinerek, özel kanununda göste-
rilen görevleri yerine getirir.” şeklin-
de düzenlenmiştir. Mevcut durumda 
anayasal bir kurum olan Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın bu konumunun anayasa-
da yer verilerek korunması ancak özerk 
yapıda olması gerektiği pek çok kesi-
min görüşlerinin temelini oluşturmak-
tadır. Bir diğer temel görüş ise anayasa-
da yer verilmeyerek tamamen bağımsız 
bir kurum olması şeklindedir. Bu iki 
temel görüşün dahi aslında “özerklik 
ve bağımsızlık” başlıklarında benzer 
oldukları da ortadadır.

Bilim Kurulu Anayasa Taslağı
Prof. Dr. Ergün Özbudun öncülü-

ğündeki Bilim Kurulu’nun hazırladığı 
taslak metnin “Diyanet İşleri Başkan-
lığı” başlıklı 103. Maddesi “Genel idare 
içinde yer alan Diyanet İşleri Başkan-
lığı, lâiklik ve siyasî tarafsızlık ilkeleri 
doğrultusunda, özel kanununda göste-
rilen görevleri yerine getirir.” şeklinde 
düzenlenmiştir. Bu taslağın gerekçesi-
ne göre, Diyanet İşleri Başkanlığı “tüm 
inanç gruplarına hizmet sunan bir ana-
yasal kurum olarak faaliyette bulunmak 
durumundadır”.

Türkiye Barolar Birliği 
Türkiye Barolar Birliği’nin anaya-

sa önerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı 
konusundaki görüşü “Devlet, farklı din 
ve mezheplere eşit davranmalıdır.(md. 
147)” şeklinde özetlenebilir.

TÜSİAD 
TÜSİAD’ın anayasa önerisinde 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın konumu 
hakkında daha detaylı bilgi verilmiştir. 
Mart 2011 tarihinde kamuoyuna sunu-
lan “Yeni Anayasa Yuvarlak Masa Top-
lantıları Dizisi: Yeni Anayasanın Beş 
Temel Boyutu” isimli TÜSİAD taslağı-
na göre, “katılımcıların tamamı Diya-
net İşleri Başkanlığı’nın mevcut konu-
munu, laiklik ilkesine ve din ve vicdan 
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özgürlüğüne aykırı bulmaktadır” (s. 
24). “Katılımcıların çoğunluğu (Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nın) muhafaza edil-
mesi ancak diğer inanç çevrelerinin 
de temsili sağlanacak şekilde yeniden 
düzenlenmesi gerektiğini dile getirmiş-
lerdir” (s. 25). “Diyanet İşleri Başkanlığı 
bünyesinde temsil edilmek istemeyen 
inanç gruplarının da paralel kuruluş-
lar kurması önündeki yasal engeller 
kaldırılmalıdır” (s. 25). “Katılımcıların 
bir kısmı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
lağvedilmesine ilişkin görüş bildirmiş-
tir”. (s. 25) “Hakim Sünni inanç dışında 
kalan inanç grupları (özellikle Aleviler) 
istedikleri takdirde bu kurumda temsil 
edilme, istemedikleri takdirde de ken-
di benzer örgütlerini kurma imkanına 
sahip kılınmalıdır” (s. 52).

TESEV
TESEV’İN anayasa önerisinde 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın anayasal 
konumu TÜSİAD’ın görüşünden farklı 
düzenlenmiştir. Nisan 2011 tarihinde 
kamuoyuna açıklanan TESEV Anayasa 
Komisyonu’nun “Türkiye’nin Yeni Ana-
yasasına Doğru” isimli raporuna göre, 
“Diyanet İşleri’nin lağvedilmesi bugü-
nün şartlarında mümkün görülmemek-
tedir” (s. 17). Bu nedenle “… özerk bir 
yapıya kavuşturulması, küçültülmesi 
ve bütçesinin daraltılması hususları 
öncelikle dikkate alınmalıdır”. (s. 17). 
Diyanet İşleri Başkanlığı dışındaki 
“mezhep ve dinlere bağlı cemaatler ile 
muhtelif inanç gruplarının örgütlenme-
leri durumunda, devlet bunları kamu 
tüzel kişiliği olarak tanımalıdır” (s. 17). 
Diyanet İşleri Başkanlığı’na sağlanan 
yasal kolaylıklar, Diyanet İşleri Başkan-
lığı dışındaki tüm Müslüman ve Müslü-
man olmayan gruplara da tanınmalıdır” 
(s. 17).

Stratejik Düşünce Enstitüsü
Stratejik Düşünce Enstitüsü, 

Mayıs–2011 Anayasa Taslağına göre, 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nı  “Devletin 
dini tarafsızlığına halel getirmeyecek 
özerk bir yapı şeklinde düzenlemek 
gerekir.” görüşünü savunmuştur.  Ayrı-
ca “Diyanet İşleri Başkanlığı dışındaki 
cemaatlerin ve inanç gruplarının örgüt-
lenmelerini kamu tüzel kişiliği olarak 
tanımak gerekir.” Görüşüne de yer 
verilmiştir. (s. 31)

Turgut Özal Üniversitesi
Turgut Özal Üniversitesi taslağına 

göre, “Diyanet İşleri Başkanlığı özerk 
ve bilhassa mezhepler bazında katılımcı 
bir yapıda olmalıdır” (s. 8).

MAZLUMDER
MAZLUMDER’in Ekim-2010 ana-

yasa taslağında “Türkiye’de laiklik 
adına resmi kurum olan Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nı oluşturarak dine, dindar-
lara müdahale edilmektedir” (s. 3) görü-
şü savunulmuştur. 

Anayasa Çalışma Grubu (AÇG) 
Anayasa Çalışma Grubu taslağına 

göre, “Devlet din hizmeti sunmamalı-
dır.” (s. 22).

DİSK
DİSK’in Anayasa Taslağına göre, 

“Diyanet İşleri Başkanlığı, dinsel faali-
yetlerin kanunlar çerçevesinde yürütü-
lüp yürütülmediğini izlemek ve denet-
lemek amacıyla oluşturulan ve tüm 
inançlara eşit davranan bir kurum olarak 
örgütlenmelidir.” (s. 74)

Bir Çok Kesimin Dillendirdiği 
Soru ve Sorunlar
“Diyanet’te tüm inanç gruplarına yer 

verilsin” görüşü ele alındığında Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nda örneğin Bahailik, 
Katoliklik, Protestanlık, Ortodoksluk vs 
İslam dışı inanç grupları için ayrı birer 
daire mi oluşturulacaktır?

Alevilik, İslam dışında ayrı bir inanç 
(din) mıdır? Yoksa İslam dini içerisinde 
bir mezhep midir?

İslam ve Hıristiyanlık’ta mezhep 
kavramı aynı mıdır?

Diyanet’te halen her mezhebin ayrı 
bir Dairesi mi vardır?

Diyanet’te temsil edilmek istemeyen 
inanç gruplarının paralel kuruluşlar 
kurması ne demektir? Diyanet’in yanı-
na paralel olarak farklı ve yeni diyanet 
işleri binaları mı kurulacaktır?

Diyanet’in küçültülmesi ve bütçesi-
nin daraltılmasının anlamı, bazı camile-
rin kapatılması mıdır?

Diyanet mezhepler bazında katılım-
cı değil midir?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ana-
yasadan çıkarılmasının ne faydası ola-
caktır? Diyanet’in herhangi bir iktidar 
tarafından kolaylıkla ilga edilmesinin 
getireceği yarar nedir?

Diyanet’e Hanefilik mi hâkimdir? 
Bunun kanıtları var mıdır? Aksine 
kanıtlar var mıdır?

Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin 
tamamı tek mezhepten mi seçilmektedir?

Diyanet’e ne tür kolaylıklar tanın-
maktadır? Türkiye’de camileri halk mı, 
devlet mi yapmaktadır? Bunun ABD ve 
Avrupa’daki örnekleri nedir?

İslam’da mezhep nedir? Çeşitleri 
nelerdir? İslam’da siyasi, itikadi ve fıkhi 
mezhepler ne demektir? Fıkhi (hukuk-
sal) mezhepler biri birinden alıntı yapa-
bilir mi? Hanefilik, diğer mezheplerden 
alıntı yaparak mı büyümüştür?

İslam veya Hanefilik dışındaki mez-
heplere “kamu tüzel kişiliği tanıyalım” 
ne demektir? Hıristiyanlık mezhepleri-
ne veya İslam mezheplerine ayrı birer 
Diyanet teşkilatı mı kurulacaktır? Bu 
ifadeler ne anlama gelmektedir?

Tüm Görüşlere Genel Bakış
Burada özellikle vurgulanması gere-

ken husus birçok kesimin önerdiği 
“Diyanet İşleri Başkanlığı’nın özerkli-
ği” görüşüne hiç kuşkusuz evet denil-
melidir. Yalnız bunun dışındaki bazı 
önerilerin muğlâk olması ve günü kur-
tarmaya yönelik olması nedeniyle belli 
bir özenin gerektiği de ortadadır. Bu 
görüşlere bakıldığında bazı soruların 
cevaplanmasında güçlükler yaşanacağı 
da açıktır. Yukarıda bir kısmı sıralan-
mış olan soru veya sorunların birçok 
kesim tarafından sıklıkla dile getirilme-
si de meselenin boyutlarını ortaya koy-
maktadır. Bu sorulara nesnel yanıtlar 
verilmediği sürece bu konuda yapılan 
çalışmalar eksiktir.

Tüm bu görüşler harman edilip 
değerlendirildiğinde Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve yeni Anayasadaki yeri ile 
ilgili temelde üç farklı görüşün olduğu 
ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birinci 
görüş, “mevcut 1982 Anayasasındaki 
düzenlemenin korunması”; ikinci görüş, 
“Diyanet İşler Başkanlığı’nın özerk 
yapıya kavuşturulması ve tüm inanç 
gruplarını kapsayacak şekilde yeniden 
düzenlenmesi gerektiği” ve bugün için 
azınlık görüşü olan üçüncü görüş ise 
“laiklik ilkesi ile çeliştiği için yeni Ana-
yasada Diyanet İşleri Başkanlığı’na yer 
verilmemesi” şeklindedir. Bu üç temel 
görüşü uzlaştırmak adına “Yeni Anaya-
sada, Diyanet İşleri Başkanlığı, Laiklik 
(yeni anayasadaki tanımıyla) ve siyasi 
tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda, tüm 
mezhep ve inanç gruplarına hizmet 
sunan, özerk bir anayasal kuruluş şek-
linde düzenlenebilir.” Görüşünün daha 
makul olduğu görüşü gün geçtikçe öne 
çıkmaktadır. Yeni anayasa düzenle-
mesinin tamamı risklerle dolu olduğu 
gibi “Diyanet” gibi hassas kavramların 
daha çok tartışılacağı ama sonunda 
aklı selimin galip geleceğine inancımız 
tamdır. 
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Yönetmeliklerle İlgili Değişiklik Tekliflerimizi 
Diyanet İşleri Başkanlığı’na Sunduk

MADDE 6- (2) Görevde yükselme suretiyle 
atanacaklarda aranacak özel şartlar:

b) Şube müdürü olarak atanabilmek için; 

1) İl müftülükleri bünyesindeki din hizmetleri ve 
eğitimi, hac ve umre işleri şube müdürlükleri 
ile dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezleri ve 
ilçelerdeki şube müdürlükleri için en az dört 
yıllık dinî yüksek öğrenim; personel, idari ve 
mali işlerle ilgili şube müdürlükleri için en az 
dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

d) Eğitim uzmanı ve Din hizmetleri uzmanı olarak 
atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu 
olmak, 

2) İlahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak,

3) Başkanlık teşkilatında en az üç yıl çalışmış 
olmak,

TEKLİF-GEREKÇE:

“ilçelerdeki şube müdürlükleri” için “dinî yüksek öğrenim” şartı 
kaldırılmalı, cümlenin devamındaki “personel, idari ve mali işlerle ilgili 
şube müdürlükleri” gibi aynı statüde olan ilçelerdeki şube müdürle-
ri için de “dört yıllık yüksek öğrenim” yeterli olmalı. Yani maddede 
ayrım yapılmayarak idari görev olan şube müdürlüklerinin tamamı 
için dört yıllık yüksek okul şartı aranmalı.

Ayrıca Eğitim uzmanı ve Din hizmetleri uzmanı olarak atana-
bilmek şartlarından olan “İlahiyat alanında yüksek lisans yapmış 
olmak,” ibaresi metinden çıkarılmalı veya illaki yüksek lisans gerek-

li ve makul ise hiç değilse “yüksek lisans yapmış olmak” şeklinde 
düzenlenmeli. Yani “dört yıllık yüksek öğrenim mezunu” olmak yeter-
li ise “yüksek lisansta da “ilahiyat” şartı aranmamalı.

MADDE 10 – (1) Bütün grup ve sınıflarda hizmet süre-
si asgari üç, azami beş yıldır.

MADDE 20 – (1) İstek üzerine yer değişikliği; mazeret 
sebebiyle, süre sebebiyle ve karşılıklı yer değiştirme 
talepleri üzerine yapılan yer değiştirme işlemleridir.

b) Süre sebebiyle yer değiştirme: 

1) Atandığı il veya ilçede bir yılını tamamlayanlar il 
içi; üç yılını tamamlayanlar ise il dışı yer değiştir-
me isteğinde bulunabilirler. Grup ve sınıf hizmeti-
ne tabi olanların il dışı nakillerinde asgari hizmet 
süreleri dikkate alınır. 

 (2) Cami görevlilerinin birinci fıkra dışında kalan is-
teğe bağlı atanmalarında, İşleri Başkanlığı Sınav 
Yönetmeliğinin ekinde yer alan (EK-1) Cami Gö-
revlileri Sözlü Sınavı Değerlendirme Formundan 
en az yetmiş puan alınması esastır. Cami görevli-
liği için yapılan yarışma sınavının başarı listesinin 
hazırlanmasında; Cami Görevlileri Sözlü Sınavı 
Değerlendirme Formu ile bu Yönetmeliğin ekinde 
yer alan (EK-6) Cami Görevliliği Değerlendirme 
Kıstasları Formundan alınan puanların ortalaması 
alınır.

Geçtiğimiz günlerde çıkarılan 
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve 
Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav 
Yönetmeliği’nde kurum çalışanlarını 
mağdur eden bazı maddelerin 
değiştirilmesi konusunda Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na değişiklik teklif 
ve gerekçelerimizi dosya halinde 
sunduk. 
25 Ekim 2011 tarih ve 28095 sayı ve 26 Ekim 2011 tarih ve 28096 sayı ile Resmi Gazete’nin Mükerrer sayısında yayımlanan Diyanet 

İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliği’ndeki bazı maddeler kurum çalışanlarımızı mağdur edecek şekilde 
düzenlenmişti. Üyelerimizden gelen yoğun şikayetler dikkate alınarak sendika olarak söz konusu yönetmeliklerin bazı maddelerinin değiştirilmesi 
konusunda teklif ve gerekçelerimizin yer aldığı bir dosyayı konuyla ilgili DİB yetkilileri ile görüştük. 

Görüşülen teklif ve önerilerimizin dikkate alınarak bir an önce yeni düzenlemeler yapılması kurum çalışanlarınızı mağduriyetten koruyacaktır 
düşüncesindeyiz. Değişiklik tekliflerimiz dikkate alınmadığı takdirde üyelerimizin mağdur olmaması adına  gerekli hukuki süreci başlatacağız.

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile ilgili yaptığımız değişik tekliflerinden bazıları aşağıdadır: 
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TEKLİF-GEREKÇE:

Bütün grup ve sınıflarda hizmet süresinin “asgari üç yıl” olarak 
düzenlenmesi pek çok mağduriyet yaşatacak olup makul bir süre 
değildir. Ayrıca şu an itibariyle “iki yıl hizmet süresini tamamlayan” 
ve atanma talep hakkı kazanan pek çok personel hayal kırıklıkları 
yaşayacak ve mağdur edilecektir. Bu durum da dikkate alındığında 
değerlendirildiğinde bütün grup ve sınıflarda hizmet süresinin “asga-
ri iki yıl” olarak düzenlenmesi kamu yararı ve hizmet gereği ilkeleri 
bakımından daha uygundur.

10. Maddede yer alan “asgari üç yıl” ve 20. Maddede yer alan 
“üç yılını” ibarelerinin “iki yıl” olarak değiştirilmesi gerekir.

  20. maddenin 1.fıkrası dışındaki isteğe bağlı atamalarda sözlü 
sınav için aranan “70 puan şartını kaldırılması” ya da söz konusu 
“puanın düşürülmesi” gerekmektedir. Çünkü isteğe bağlı atanma 
talep eden kamu görevlisi aynı grupta bir başka camiye atanmak 
istediğinde ise bu şart anlamsız kalmaktadır. Münhal bulunan bir 
kadroya bir kişinin başvuru yapması durumunda 70 puan şartı yine 
anlamsız kalacaktır.  Münhal bulunan kadroya birden çok başvuru 
yapılması halinde ise, hiç kimsenin sınavı kazanamaması durumun-
da o kadro boş kalması gibi bir durum ortaya çıkacaktır. Uygulama 
açısından bakıldığında 70 puan şartı idarelere yoğunluk katacak ve 
kamu görevlisinin isteğe bağlı atama talebinin zorlaştırılması memu-
run görevini en iyi şekilde ifa etmesini zorlaştıracaktır.

MADDE 19:

(1) Hizmet gereği görev veya görev yeri değişikliği, 
aşağıdaki hallerde yapılır:

ç) Başkanlıkça veya mahalli mülki amir tarafından 
görülecek idarî lüzum ve zaruretler bulunması, 

d) Bulunduğu yer ve görevde başarılı olamayanlara 
başka yer ve görevlerde denenme imkânı verilmesi,

TEKLİF-GEREKÇE:

Bu maddede yer alan (ç) bendinde yer alan “idarî lüzum ve zaru-
retler” ifadesi olabildiğince suistimale açıktır. Bu ifadenin yönetme-
likte yer alması durumunda bazı idarecilerin kamu yararı ve hizmet 
gereklerini keyfi olarak yorumlayabileceği ve kendini haksızlığa uğra-

mış hisseden pek çok personelin iptal davaları açarak idareyi meşgul 
edeceği kuvvetle muhtemeldir. Dolayısıyla “idarî lüzum ve zaruretler” 
ibaresi keyfi yorumlanamayacak şekilde açılarak yeniden yazılmalı 
veya “ç” bendi yönetmelikten çıkarılmalıdır. Anayasamızın 2. Mad-
desinde yer alan hukuk devleti ilkesi gereğince idarenin eylem ve 
işlemlerinde gerekçe gösterme zorunluluğu da açık olup “görülecek 
idari lüzum ve zaruretler” şeklindeki muğlak ifadeler anayasamızın bu 
hükmüne de açıkça aykırıdır.

Bu maddenin (d) bendinde yer alan “başarılı olamayanlara” ve 
“deneme imkanı” ifadeleri de muğlak ve suiistimale açık ifadelerdir. 
Yani başarılı olamama kıstası nedir ve bu durumda aynı statü koru-
narak mı yoksa daha aşağı görevlere mi atanacak; ayrıca bu yeni 
yerde aday memur gibi yeniden denenmiş mi olacak b8u durum-
lar çok muğlak olup uygulamada bir çok suistimal ve mağduriyetler 
yaşanabileceği kuvvetle muhtemeldir. Eğer aday memur gibi yeniden 
denemek üzere atanma yapılacaksa ve bulunduğu yerden daha aşağı 
derecede olan yerlere atamalar yapılacaksa bu durumda 657 sayılı 
yasamızın 3. Maddesinde yer alan kariyer ve liyakat ilkelerine aykı-
rılıklar ve kazanılmış hakların geri alınması şeklinde uygulamalarla 
haksızlıklar yapılabileceği de açıktır.

Sınav Yönetmeliği ile ilgili yaptığımız değişiklik önerilerinden 
sınavların geçerlilik süresi ile ilgili madde ve gerekçesi aşağıda yer 
almaktadır: 

GEÇİCİ MADDE 1– (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe 
girmeden önce yapılan sınavlarda başarı gösterenlerin 
hakları, bu Yönetmelikteki esaslara göre yapılacak 
sınavlara kadar geçerlidir.

TEKLİF-GEREKÇE:

Madde hükmü dikkate alındığında önceki yıllarda yapılan Yeterli-
lik Sınavı ve Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) geçersiz 
kalmaktadır. Oysa ki  yönetmeliğe göre Mesleki Bilgiler Seviye Tespit 
Sınavı (MBSTS) 2 yılda bir yapılmakta idi ve 3 yıl geçerli olduğuna 
dair bakanlık onayı alınmıştı. Kazanılmış hakların saklı tutulması İda-
re hukukunun temel ilkelerinden birisidir. Bu durumda söz konusu 
maddenin kazanılmış hakları koruyacak şekilde eski düzenlemeye 
göre henüz geçerliliği devam eden sınavlar hariç tutularak düzen-
lenmesi gerekir.

Geçtiğimiz günlerde çıkarılan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Sınav Yönetmeliği ve Görevde 
Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliklerinde  kurum çalışanlarını mağdur eden bazı maddelerin iptali için  Danıştay’da 
dava açıldı. 25.10.2011 tarihli ve 28095 mükerrer sayılı  Remi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atama ve Yer Değiştir-

me Yönetmeliği ile   26.10.2011 tarihli ve 28096 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Diyanet İşleri Başkan-
lığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği  ve Sınav Yönetmeliği’nin bazı maddeleri kurum çalışanlarımızı mağdur edecek 
şekilde düzenlenmişti. Üyelerimizden gelen yoğun  talep ve şikayetler dikkate alınarak sendika olarak söz konusu yönetmeliklerin bazı 
maddelerinin değiştirilmesi konusunda teklif ve gerekçelerimizi daha önce  DİB yetkilileri ile görüşmüştük.  Bu görüşmelerden istediği-
miz sonucun alınamaması dolayısıyla  üyelerimizin mağdur olmaması adına hukuk müşavirliğimiz yönetmeliklerle ilgili iptal davası açtı.

Yönetmeliklerin İptali İçinppppptali İçinppppppppppp ç
Dava Açtık
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Şube Başkanı İsmet Alca
Şube Sekreteri Osman Durak
Şube Teşkilat Sekreteri Seyat Öztürk
Şube Mali Sekreteri Yılmaz Uluç
Şube Mevzuat Sekreteri Seracettin Bulut
Şube Eğitim Sekreteri Rahmetullah Erkoç
Şube Arş ve Dışilş Sek Sabri Yuva

Artvin Şubesi 2. Olağan Kongresi Yapıldı
Diyanet-Sen Artvin Şubesi 2. Olağan Genel Kurul Seçimleri 12 Kasım 2011’de Artvin DSİ Toplantı Salonu’nda yapıldı. Artvin Şubesi Genel Kurul 
seçimlerine Genel Başkan Mehmet Bayraktutar, Genel Araştırma ve Dışilişkiler Sekreteri Mehmet Yaman, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Tek liste halinde girilen seçinler sonucu mevcut başkan Hamdi Özder güven tazeleyerek yeniden Artvin Şubesi 
başkanlığına seçildi. 

Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri 
şu isimlerden oluştu: 

Şube Başkanı Hamdi Özder
Şube Sekreteri Osman Özaydın
Şube Teşkilat Sekreter Miktat Küçükalan
Şube Mali Sekreteri Reşat Güneş
Şube Mevzuat Sekreteri Erol Kara
Şube Eğitim Sekreteri İsrafil Erkılıç
Şube Arş ve Dışilş Sek Paşanur Karaman

Bitlis Şubesi 2. Olağan Kongresini Gerçekleştirdi  

Şube Başkanı Mustafa Erol
Şube Sekreteri Abdullatif Özer
Şube Mali Sekreteri İsmail Yıldırım
Şube Teşkilat Sekreteri Sabri Bayazıt
Şube Eğitim Sekreteri Hüseyin Kaymaz 
Şube Mevzuat Sekreteri Mehmet Söbüoğlu
Şube Arş ve Dış İlş Sek Mehmet Öner 

Balıkesir Şubesi 4. Olağan Kongresi’nde
Erol Güven Tazeledi

Diyanet-Sen Balıkesir Şubesinin 4. Olağan Genel Kurulu 30.10.2011 tarihinde Otel Basri’nin toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Diyanet-Sen 
Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Ali Bayır’ın Divan Başkanlığı yaptığı toplantıya aynı zamanda Diyanet-Sen Genel Merkez Yönetici-
lerinden Genel Sekreter Hacibey Özkan ve Genel Mali Sekreter Mehmet Ali Omurca katıldı. Genel Sekreter Hacibey Özkan yaptığı konuşmada 
sendikanın kuruluşundan bugüne kadar elde edilen kazanımlar konusunda  katılımcılara bilgi verdi yapılan çalışmaları değerlendirdi. Gerçekleş-
tirilen Balıkesir 4. Olağan Genel Kurulu sonucu 
şube yönetim, denetim ve disiplin kurulları şu 
şekilde seçildi. 

Diyanet-Sen Balıkesir Şube Yönetim Kurulu:

Diyanet-Sen Bitlis Şubesi gerçekleştirdiği 2. Olağan Kongresi ile yeni yönetimini belirledi. 17 Eylül 2011’de Bitlis İmam Hatip Lisesi Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilen kongrede  mevcut Şube Başkanı İsmet Alca güven tazelerek yeniden şube başkanlığına seçildi. Kongreye Bitlis 
Belediye Başkanı Fehmi Alaydın, Bitlis Memur-Sen İl Temsilcisi Rasim Taşcan, genel merkez yönetiminden Genel Teşkilatlanma Sekreteri 
Mehmet Ali Güldemir, Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Ali Bayır ve Genel Eğitim Sekreteri Cebrail Yakışır, Diyanet-Sen Batman Şube 
Başkanı Mühyettin Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Ağrı Diyanet-Sen yönetim kurulu üyleri, Memur-Sen ve bağlı sendikaların yöneticileri bazı 
siyasi ve bürokratlar  katıldı.  

Tek liste halinde girilen Bitlis Şubesi 2. olağan kongresi sonucu yönetim şu isimlerden oluştu.  
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Burdur Şubesi Yönetimi şu isimlerden oluşuyor: 

Şube Başkanı Ömer Faruk Bilgiç
Şube Sekreteri Ayhan Macit
Şube Teşkilat Sekreteri Ali Mücahit Yılmaz
Şube Mali Sekreteri Necati Varol
Şube Mevzuat Sekreteri Fatih Altındal
Şube Eğitim Sekreteri Adem Sert
Şube Arş ve Dışilş Sek Bilal Arslan

Şube Başkanı Hamza Berker
Şube Sekreteri Ali Sapmaz
Şube Teşkilat Sekreter Muharrem Yazıcı
Şube Mali Sekreteri Mevlüt Höke
Şube Mevzuat Sekreteri Yaşar Meriç
Şube Eğitim Sekreteri Hamdi Yüksel
Şube Arş ve Dışilş Sek Adem Kaya

Burdur Şubesi İlk Kongresini Gerçekleştirdi

Erzincan Kongresi’nde Yıldız Güven Tazeledi

Yozgat Şubesi İlk Kongresini Gerçekleştirdi

Diyanet-Sen Burdur Şubesi 1. Olağan kongresini 26 Kasım 2011’de Burdur Öğretmen Evi’nde gerçekleştirdi. Kongreye Genel Başkan Mehmet 
Bayraktutar, Genel Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Ali Güldemir, Genel Mali Sekreter Mehmet Ali Omurca, Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme 
Sekreteri Ali Bayır, Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, İl Müftüsü Osman Artan, Müftü Yardımcısı Halil Taş, Isparta ve Antalya Şube 
Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Memur-Sen ve bağlı sendikaların şube başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Daha sonra yapılan 
Burdur Şubesi Genel Kurul seçimlerinde tek liste halinde seçime giren Ömer Faruk Bilgiç ve listesi Burdur şubesi yönetimine seçildi. 

Diyanet-Sen Erzincan Şubesinin 2’nci Olağan Genel Kurul Toplantısı 
yapıldı. Olağan Genel Kurula tek liste olarak giren mevcut başkan 
Zakir Yıldız, güven tazeleyerek yeniden Erzincan Şube Başkanlığı’na 
seçildi. Çamlık Sosyal Tesislerinde düzenlenen Diyanet-Sen Er-
zincan Şubesinin 2’nci Olağan Genel Kurul Toplantısına Belediye 
Başkanı Yüksel Çakır, İl Müftüsü Burhan İşliyen, AK Parti İl Başkanı 
Salih Eğinlioğlu, Saadet Partisi İl Başkanı Hikmet Meydan, Diyanet-
Sen Genel Sekreteri Hacibey Özkan, Genel Teşkilatlanma Sekreteri 
Mehmet Ali Güldemir, Genel Eğitim Sekreteri Cebrail Yakışır, Genel 

Araştırma ve Dı-
şilişkiler Sek-
reteri Mehmet Yaman, Memur-Sen İl Temsilcisi Temel Çiçek,  Diyanet-Sen Erzurum Şube 
Başkanı Mehmet Dindi, Üzümlü İlçe Müftüsü Bedir Aydın, İliç İlçe  Müftüsü Mustafa Kara, 
Memur-Sen’e bağlı sendikaların Şube ve İl  Temsilcileri ve yönetim kurulu üyeleri, Türk Diya-
net Vakıf -Sen İl Temsilcisi Galip Sökmen, çok sayıda sivil toplum örgütü başkanı ve yönetici-
leri, bazı sendika başkanları ve sendika üyeleri katıldı.  Diyanet-Sen 2’nci Olağan Genel Kurul 
Toplantısına tek liste olarak giren mevcut başkan Zakir Yıldız ve ekibi yeniden Diyanet-Sen 
Erzincan Şube Başkanlığı görevine seçildi.

Yozgat Şubesi gerçekleştirdiği 1. Olağan Genel Kurulu ile yeni yönetimini belirledi. 18 Aralık 2011’de Bölge Yatılı Kur’an Kursu Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Genel Merkez yönetim kurulundan Genel Başkan Mehmet Bayraktutar, Genel Teşkilatlanma Sekreteri 
Mehmet Ali Güldemir, Genel Mali Sekreter Mehmet Ali Omurca, Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Ali Bayır ve Genel Araştırma ve Dış 
ilişkiler Sekreteri Mehmet Yaman, Şefaatli İlçe Müftüsü Abdullah Karaca, Memur-Sen ve bağlı sendikaların temsilcileri ve din görevlileri katıldı. 

Genel Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Ali Güldemir’in 
divan başkanlığı yaptığı genel kurul seçimleri sonucu 
Yozgat Şubesi yönetimi şu isimlerden oluştu: 

Şube Başkanı Zakir Yıldız
Şube Sekreteri Reşat Kocatürk
Şube Teşkilat Sekreteri Celal Can
Şube Mali Sekreteri Abdurrahim Özcan
Şube Mevzuat Sekreteri Remzi Sarıgül
Şube Eğitim Sekreteri Hasan Soğukpınar
Şube Arş ve Dışilş Sek Ahmet Kurt
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Vakıflar Şubesi İlk Kongresini Gerçekleştirdi
Diyanet-Sen Vakıflar Şubesi ilk genel 
kurul seçimini gerçekleştirdi. 15 Ekim 
2011’de Ankara Vakıf Evi’nde gerçekleş-
tirilen seçimler sonucu İrfan İşeri Vakıflar 
Şube Başkanı seçildi. 

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Ge-
nel Müdürlüğü çalışanlarının üye olduğu 
Diyanet-Sen geçen yıl Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nde de yetkiyi almasının ar-
dından diğer şubeler içinde dağınık ola-
rak bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne 
bağlı üyelerimize daha kaliteli hizmet 
sunmak, sorunlarına etkin çözümler ge-
tirebilmek amacıyla vakıf çalışanı üye-
lerimizi tek bir şube çatısı altında birleş-
tirmeye karar vermişti. Hafta sonunda yapılan ilk kongresi ile vakıflar şubemiz yönetim, 
denetim ve disiplin kurulu üyelerini belirledi.  Ankara Vakıf Evi’nde gerçekleştirilen Vakıflar 
Şubesi Genel Kurulu’na Genel Başkan Mehmet Bayraktutar ve yönetim kurulu üyeleri ve 
Vakıflar üyelerimiz katıldı. 

Şube Genel Kurulu’nda konuşan Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, vakıfların 
ve vakıf kültürünün evdat mirasımız olduğuna dikkati çekerek “Tarihi bir geçmişe sahip 
olan ve bizi biz yapan vakıflar, şanlı ecdadımızın bize gelecek nesillere aktarılacak kutsal 
emanetlerdir. Vakıflar, geçmişten bugüne insanlık medeniyetine bıraktığı eserler yanında 
vakf etme duygusunu ve paylaşma erdemini nesiller boyu taşıyarak sosyal ve toplumsal, 
önemli bir rol üstlenmiştir. İnsana insanca bakmak, yaratılanı yaratandan ötürü sevmek, 
sahip olunan mal ve servetten başkalarını da faydalandırmak gibi yüce duyguların en geniş 
manada uygulandığı sistemin adı vakıftır. Vakıflar sadece yoksulları koruyan ve yardım eden kurumlar değildir. Vakıflar aynı zamanda sosyal ve 
ekonomik yardımlaşmayı da benimser.” dedi.  

Ecdadımızdan miras kalan eserleri asli işlevleriyle korumaya ve yaşatmaya çalışan Vakıflar Genel Müdürlüğü ve çalışanlarının çok önemli bir 
vazifeyi ifa ettiklerini belirten Bayraktutar  “Ecdadımızın bu güzel mirasını korumak ve yeni  eserlerle gelecek nesillere aktarmak amacıyla yapılan 
tüm çalışmalarda katkısı bulunan siz değerli üyelerimizin sorunlarını tespit etmek ve daha etkin çözümler üretebilmek amacıyla bu yıl vakıflarda 
çalışan üyelerimize ayrı bir şube açmayı uygun gördük. Hep birlikte güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum.  Bundan sonra vakıf çalı-
şanlarının dertlerini istek ve taleplerini kendilerinden dinleyip, çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Onun için Vakıf Çalışanlarımıza ayrı bir şube 
kurduk. Şimdiden hepimize hayırlı olsun.” şeklinde konuştu. 

Vakıflar Şubesi 1. Olağan Genel Kurul Seçimleri 
sonucu yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: 

Şube Başkanı İrfan İşeri
Şube Sekreteri Hilal Aydemir
Şube Teşkilat Sekreter Serkan Sayı
Şube Mali Sekreteri Bayram Erduman
Şube Eğitim Sekreteri Muammer Selvi
Şube Mevzuat Sekreteri Mehmet Yılmaz
Şube Arş ve Dışilş Sek İbrahim Daştan

Diyanet-Sen Kayseri  Şubesi İl Divan Toplantısı Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 23-24 Kasım 2011 
tarihlerinde Nevşehir Kozaklı Diva İbis Otel’de gerçekleştirilen  Polis il divan toplantısına Genel Başkan Mehmet Bayraktutar, Genel Teşkilat 
Sekreteri Mehmet Ali Güldemir, Genel Mali Sekreter Mehmet Ali Omurca, Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Ali Bayır, Kozaklı İlçe 

Müftüsü Rahmi Yiğit, Kayseri Şube yönetimi ve ilçe temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Genel Başkan Mehmet Bayraktutar, genel merkez faa-
liyetleri ve kazanımlar konusunda katılımcılara bilgi verdi. Örgütlü olmanın ve teşkilatın önemine değinen Bayraktutar, Diyanet-Sen’in Türkiye’nin 
her il ve ilçesindeki güçlü teşkilat yapısı sayesinde başarılı olduğunu ve bu başarısını istikrarlı bir şekilde devam ettirdiğini söyledi. Kayseri Şube 
Başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu ise Kayseri Şubesi olarak yaptıkları faaliyetler ve çalışmalar konusunda katılımcılara bilgi verdi. Kaşıkçıoğlu, toplantıya 
katılımlarından dolayı genel merkez yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. 

KAYSERİ ŞUBESİ İL DİVAN TOPLANTISI VERİMLİ GEÇTİ
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Diyanet-Sen Afyon Şubesi İl Divan Toplantısı genel merkez yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Garden Kale Otel’in Konferans 
Salonu’nda 10 Aralık 2011’de  gerçekleştirilen toplantıya genel merkez yönetiminden Genel Sekreter Hacibey Özkan, Genel Mali Sekreter Meh-
met Ali Omurca, Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Ali Bayır, Genel Araştırma ve Dışilişkiler Sekreteri Mehmet Yaman, Şube yönetimi 
ve ilçe yönetimleri katıldı. 

Afyon Şube Başkanı Süleyman Çiçek’in Afyon Şubesi olarak yapılan çalışmalar konusunda verdiği bilgilerin ardından Genel Sekreter Hacibey 
Özkan Genel Merkez çalışmaları ve sendikal kazanımlar konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Toplantıya katılan diğer genel merkez yönetim kurulu 
üyeleri  de kendi sekreteryaları ile ilgili birer konuşma yaptı. Daha sonra ilçe temsilcileri sorunlarını ve taleplerini dile getirdi. Soru cevap şeklinde 
devam eden program öğle yemeğinin yenmesi ile sona erdi.  

AFYON İL DİVAN TOPLANTISI YAPILDI

Diyanet-Sen Ağrı  İl Divan Toplantısı genel merkez yönetim 
kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 17 Ekim 2011’de 
gerçekleştirilen il divan toplantısına Genel Merkez Yönetimin-
den Genel Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Ali Güldemir ve 
Genel Eğitim Sekreteri Mehmet Yaman,  İl Yönetimi ve ilçe 
yönetimleri katıldı. 

Ağrı İl Başkanı Ebubekir Yalvaç’ın açılış konuşmasının ardın-
dan katılımcılara hitap eden Genel Teşkilatlanma Sekreteri 
Mehmet Ali Güldemir, sendikacılıkta teşkilatın önemine de-
ğinerek etkili ve güçlü sendikacılığın ana unsurunun teşkilat 
olduğunu ifade etti.  Genel Eğitim Sekreteri Cebrail Yakışır 
ise birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, bir binanın 
tuğlaları gibi olan Diyanet-Sen’in bu birlik ve beraberlik saye-
sinde başarılı ve güzel işlere imza attığını kaydetti. 

AĞRI İL DİVAN TOPLANTISI YAPILDI

Diyanet-Sen Ankara 1 ve 2 Nolu Şubeler Kızılcahamam Başak 
Termal Otel’de geniş katılımlı il divan toplantılarını gerçekleş-
tirdiler. 

26-27 Ekim tarihlerinde geniş katılımla gerçekleştirilen il di-
van toplantısına Ankara 1 ve 2 Nolu Şube yönetimleri ve ilçe 
yönetimleri katıldı. İl divan toplantısının ikinci gününde toplan-
tıya Genel Başkan Mehmet Bayraktutar, Genel Teşkilatlanma 
Sekreteri Mehmet Ali Güldemir, Genel Mali Sekreter Mehmet 
Ali Omurca, Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Ali 
Bayır, Genel Araştırma ve Dışilişkiler Sekreteri Mehmet Ya-
man iştirak etti. Toplantıya ayrıca Diyanet-Sen Hanımlar Ko-
misyonu Başkanı Nuriye Alar ve Başkan Yardımcısı Neriman 
Varışlı da katıldı.

Toplantıda konuşan Genel Başkan Mehmet Bayraktutar Teş-
kilat Yasası ve yeni çıkan yönetmelikler konusunda katılımcı-
lara bilgi verdi. 

ANKARA 1 VE 2 NOLU ŞUBE İL DİVAN TOPLANTILARI YAPILDI
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Diyanet-Sen Ardahan İl Divan Toplantısı genel mer-
kez yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçek-
leştirildi. 18 Ekim 2011’de gerçekleştirilen il divan 
toplantısına Genel Merkez Yönetiminden Genel Sek-
reter Hacibey Özkan ve Genel Araştırma ve Dışiliş-
kiler Sekreteri Mehmet Yaman katıldı. İl yönetimi ve 
ilçe yönetimlerinin hazır bulunduğu toplantıya Genel 
Araştırma ve Dışilişkiler Sekreteri Mehmet Yaman 
başkanlık etti.

Genel Sekreter Hacibey Özkan’ın genel merkez faali-
yetleri konusunda bilgi verdiği toplantıda ilçe temsil-
cileri tek tek konuşarak sorunlarını dile getirdi. Genel 
Sekreter Hacibey Özkan’ın genel merkez faaliyetleri konusunda bilgi verdiği toplantıda sorunlar ve çözümleri konusunda görüş alışverişinde 
bulunuldu. Ardahan ziyaretinde İl Müftüsü Galip Akın ve Vali vekili Sedat Yıldırım da makamlarında ziyaret edildi. 

ARDAHAN İL DİVAN TOPLANTISI VERİMLİ GEÇTİ

Diyanet-Sen Kars İl Divan Toplantısı genel merkez yönetim kurulu 
üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 17 Ekim 2011’de Kars Diyanet-
Sen İl Temsilciliği’nde gerçekleştirilen il divan toplantısına Genel Mer-
kez Yönetiminden Genel Sekreter Hacibey Özkan ve Genel Araştırma 
ve Dışilişkiler Sekreteri Mehmet Yaman katıldı. İl yönetimi ve ilçe yö-
netimlerinin hazır bulunduğu toplantıda çalışmalar değerlendirilerek 
yeni yol haritası belirlendi. 

Kars’ta iki günlük boyunca çeşitli etkinliklerde bulunan Diyanet-Sen 
Genel Merkez yönetimi  İl Divan Toplantısı öncesi 16 Ekim 2011’de  
Kars İl Müftüsü İlyas Gümüş’ü müftülük makamında  ziyaret etti. Daha 
sonra  müftülük aylık mutat din görevlileri toplantısına katılan  ve  din 
görevlilerinin sorunlarını dinleyen Diyanet-Sen Genel Merkez Yönetim 
Kurulu üyeleri Kars Valisi Ahmet Kara’yı da makamında ziyaret etti.

KARS İL DİVAN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Diyanet-Sen Ordu 1 ve 2 Nolu Şube il divan toplantıları 10 Kasım 
2011’de Belediye Kültür merkezinde gerçekleştirildi. 

İl divan toplantısına Genel Merkez Yönetimi’nden Genel Başkan Meh-
met Bayraktutar, Genel Sekreter Hacibey Özkan, Genel Araştırma ve 
Dış İlişkiler Sekreteri Mehmet Yaman, Ordu İl Müftüsü Mustafa Kolu-
kısaoğlu, Perşembe İlçe Müftüsü Cemal Uzun, Ordu 1 ve 2 Nolu şube 
yönetimleri ve ilçe yönetimleri, Memur-Sen il başkanı ve Memur-Sen’e 
bağlı sendikaların temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Diyanet-Sen 
Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, yeni ve sivil bir anayasa konu-
sunda herkesin hem fikir olduğunu belirterek yeni anayasada mutlaka 
din ve vicdan özgürlüğünün de bulunması gerektiğinin altını çizdi. 
Bayraktutar ayrıca, sivil toplum örgütlerinin önemi, DİB Teşkilat Yasası 
ve 4688 sayılı yasa hakkında katılımcılara bilgi verdi. 

ORDU 1 VE 2 NOLU ŞUBE İL DİVAN TOPLANTILARI YAPILDI

18 Ekim 2011’de Genel Merkez Yönetiminin katılımı ile gerçekleştirilen Diyanet-Sen Iğdır İl Divan Toplantısı Iğdır Memur-Sen merkezinde dü-
zenlendi. Iğdır İl Sekreteri İdris Armağan’ın açılış konuşmasının ardından Genel Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Ali Güldemir sendikal faaliyetler 
konusunda bilgi verdi. Daha sonra Iğdır İl  Müftüsü Cüneyt Kulaz’ı müftülük makamında ziyaret eden Diyanet-Sen heyeti, çalışmalar konusunda 
Müftü Kulaz’a bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Müftü Kulaz başarılı çalışmalarından dolayı Diyanet-Sen’i tebrik etti. 

IĞDIR İL DİVAN TOPLANTISI YAPILDI
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Diyanet-Sen İstanbul 2 Nolu Şube İl Divan Toplantısı Ak-
yazı İhlas Termal Tesisleri’nde yapıldı. 13 Aralık 2011’de 
gerçekleştirilen il divan toplantısına genel merkez yöne-

timinden Genel Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Ali Güldemir, 
Genel Araştırma ve Dışilişkiler Sekreteri Mehmet Yaman, İs-
tanbul 3 Nolu Şube Başkanı Neslibey Özkan ve yönetim kurulu 
üyeleri ilçe temsilcileri ve yönetimleri katıldı. 

Divan Başkanlığını Genel Araştırma ve Dışilişkiler Sekreteri 
Mehmet Yaman’ın yaptığı toplantıda konuşan İstanbul 2 Nolu 
Şube Başkanı Musa Hakan şube olarak yaptıkları çalışmalar 
konusunda katılımcılara bilgi verdi. Katılan ilçe başkanları da 
sıkıntılarını dile getirerek çözüm konusunda yardım istediler. 

İSTANBUL 2 NOLU ŞUBE İL DİVAN TOPLANTISI YAPILDI

Teşkilat çalışmaları kapsamında Erzurum’a giden Diyanet-Sen 
genel merkez yönetim kurulu üyeleri Erzurum Diyanet-Sen şube 
yönetimi ve Memur-Sen yönetimi ile bir araya gelerek istişare 

toplantısı yaptı. Diyanet-Sen Genel Sekreteri Hacibey Özkan, Genel 
Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Ali Güldemir ve Genel Eğitim Sek-
reteri Cebrail Yakışır 20 Ekim 2011’de Erzurum’a giderek şube yöne-
timi  ile  bir araya geldi. Yapılan toplantıda çalışmalar değerlendirilerek 
önümüzdeki dönem yapılabilecekler konusunda istişarede bulunuldu. 
Diyanet-Sen Genel Merkez yönetimi daha sonra  Erzurum Memur-Sen 
tarafından düzenlenen  ve son günlerde meydana gelen  terör olayları-
nın kınandığı basın açıklamasına iştirak etti.

ERZURUM’DA ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ

Trabzon’daki din görevlileri, “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” etkinlikleri kap-
samında, Diyanet-Sen Trabzon Şubesi’nce Of ilçesinde verilen yemekte buluştu. 
Etkinlikler dolayısıyla Diyanet-Sen Trabzon Şubesi ve Of Belediyesi işbirliğinde, 
Of Kültür Merkezi’nde yemek verildi. Yemeğe, kentteki din görevlilerinin yanı sıra 
Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, sendikanın Genel Sekreteri Hacıbey Özkan, Genel Eğitim Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri 
Cebrail Yakışır,Genel Araştırma ve Dış İlişkiler Sekreteri Mehmet Yaman, Memur-Sen Trabzon İl Başkanı Mehmet Kara, Trabzon İl Müftü Yar-
dımcısı Hasan Güneş, Düzköy İlçe Müftüsü Ramazan Topcan, Hayrat İlçe Müftüsü Hayrettin Kılıçbay, Arsin İlçe Müftüsü Paşa Bektaş, Of Müftü 
Vekili Hüseyin Güven ile çok sayıda vatandaş katıldı. Aynı gün Rize’nin Pazar ilçesinde yapılan Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliklerine de 
katılan Genel Başkan Mehmet Bayraktutar ve yönetim kurulu üyeleri din görevlilerinin sorunlarını dinleyerek çözüm konusunda yardımcı olma 
sözü verdiler. 

Trabzon’da “Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası” Etkinliklerine 
Katılım

Diyanet-Sen Batman İl Temsilciliği şube olabilme amacıyla çalışmalarını hızlandır-
dı.  Batman İl Temsilciliği üye sayısını artırarak 2012’ye şube olarak girmek için yo-
ğun bir çalışma başlattı.  Son bir ayda üye sayısını 240’tan 380’e  çıkaran  Batman 
Diyanet-Sen İl Temsilciliği şube olma yolunda  hızla ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde  
Diyanet-Sen’e 40 personelin toplu olarak katıldığı Sason’da İlçe Müftülüğüne bağlı 
tüm personel  ile Sason Öğretmenevinde yemekli bir  toplantı yapıldı. Toplantıya 
Batman Diyanet-Sen İl Teşkilat Sekreteri Maşuk Ünlü ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.  Teşkilat Sekreteri Maşuk Ünlü yaptığı  konuşmasında 
Batman da  650’ye yakın diyanet personelinin bulunduğuna dikkati çekerek  “Biz bu potansiyeli en güzel şekilde değerlendirmek ve 2012 yılı için 
üye sayımızı 400’ün üzerine çıkararak şube olmak istiyoruz.” dedi.

Batman Diyanet-Sen Şube Olma 
Yolunda
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Adana Diyanet-Sen üyeleri geleneksel piknik şöleninde bir 
araya geldi. Yaklaşık 200  kişinin katıldığı etkinlikte, üye-
ler aileleriyle farklı ve güzel bir gün geçirdi. Diyanet-Sen 
Adana Şubesi tarafından düzenlenen piknikte bir araya ge-
len din görevlileri ve görevlilerin yakınları günlük yaşamın 
stresinden uzaklaşarak, farklı bir gün yaşama fırsatı buldu. 
Diyanet-Sen Adana Şubesi tarafından Çukurova Dörtler Köyü Orman Kulesi civarında düzenlenen etkinliğe, Memur-Sen Adana İl Başkanı Mu-
hammet Erdoğan, Diyanet-Sen İl Başkanı Mustafa Ünaldı, Diyanet-Sen Adana İl Kadın Kolları  Başkanı Zeynep Kurtsüt, şube yönetim kurulu 
üyeleri, ilçe temsilcileri ve yönetimleri, emekli İmam Hatipler,din görevlileri ve  din görevlilerinin aileleri katıldı.

Adana Diyanet-Sen’den 
Geleneksel Piknik Şöleni  

Diyanet-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Bayburt İl Müftüsü Ke-
malettin Aksoy ile yemekte bir araya gelerek din görevlilerin sorunları ve çö-
züm konusunda görüş alışverişinde bulundular. Diyanet-Sen Genel Sekreteri 
Hacibey Özkan, Genel Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Ali Güldemir, Genel 
Eğitim Sekreteri Cebrail Yakışır ve Genel Araştırma ve Dışilişkiler Sekreteri 
Mehmet Yaman ve Bayburt İl Yönetimi ile bir araya gelen Bayburt il Müftüsü 
Kemalettin Aksoy din görevlilerinin sorunları ve yapılabilecek çalışmalar ko-
nusunda görüş alışverişinde bulundular. 

Bayburt İl Müftüsü ile 
Din Görevlilerinin Sorunları 
Görüşüldü

Diyanet-Sen Bursa Şubesi 12 Aralık 2011’de Bursa Şube merkezinin Top-
lantı Salonu’nda Şube Danışma Kurulu Toplantısı düzenledi. Danışma kurulu 
üyelerinin büyük  çoğunluğunun iştirak ettiği toplantı Şube Başkanı Yüksel 
Gümüş’ün açılış konuşmasından sonra Hüseyin Göçmenler’in 1,5 saat sü-
ren Beden Dili sunumuyla devam etti. İlçe temsilcilerinin görüş ve önerileri 
alındı. Bugüne kadar yapılan çalışmalar değerlendirildi. Sendikaya maddi ve 

manevi katkılarını hiç esirgemeyen Danışma Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerine daha sık başvurmak amacıyla bu tür toplantıların düzenli 
olarak yapılması istendi. Bursa Şube Başkanı Yüksel Gümüş katılım ve katlılarından dolayı danışma kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür etti.

Bursa Şubesi Danışma Kurulu 
Toplantısı Düzenledi

Bitlis Diyanet-Sen öncülüğünde düzenlenen basın açıklaması ile son gün-
lerde yaşana terör olayları kınandı. Bitlis’te  yaşanan hain saldırıda Polis 
Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Aslan Akkaya’nın  şehit edilmesi ve  4 ar-
kadaşının ise yaralanması üzerine bir basın açıklaması yapan Bitlis’teki sivil 
toplum örgütleri terörü lanetledi. Diyanet-Sen Bitlis Şubesi Başkanlığında, 
Birlik Haber-Sen, Toç Bir-Sen, Ulaştırma Memur-Sen, Enerji Bir-Sen, Büro 
Memur-Sen, Kültür Memur-Sen, İmam Hatip ve Mensupları Derneği ve Ana-
dolu Gençlik Derneği’nin katılımıyla STK’lar bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını Sivil Toplum Örgütleri adına Diyanet-Sen Bitlis Şube 
Başkanı İsmet Alca yaptı. Alca, basın açıklamasında; son günlerde artan ve toplumsal huzursuzluk yaratan terör olaylarına dikkat çekti. “Yaşam 
hakkının kutsallığını savunan bir mesleğin üyeleri olarak terörü bir insanlık suçu olarak görmekteyiz.”  dedi.

Bitlis’te STK’lardan 
Teröre Lanet
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Diyanet-Sen Elazığ Şubesi tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası mü-
nasebetiyle geleneksel olarak düzenlenen “Din Görevlileri Buluşma Yemeği” 
programının 3.sü düzenlendi. 5 Ekim 2011’de  Mustafa Temizer Parkı’nda 
düzenlenen programa Belediye Başkan Vekili Atik Birici, Belediye Başkan 
Yardımcısı Resul Şahin, İl Müftüsü Peyami Güngör, kamu kurum ve kuruluş-
larının müdürleri, Memur-Sen’e bağlı sendikaların başkanları ve çok sayıda 
Din Görevlisi katıldı. Programda bir konuşma yapan Şube Başkanı Murat 
Ergen; din görevlilerinin sadece namaz kıldırmak ve ezan okumak gibi dini 

vecibelerin içine sıkışıp kalamayacağını, toplumsal olaylarda, demokrasinin gelişmesinde ve bir çok sosyal olguda din görevlilerinin bu ülkenin 
dinamiği olduğunu, terör belasından bu ülkeyi kurtarmak için din görevlilerine büyük görev düştüğünü söyledi. 

Elazığ’da Din Görevlileri 
Buluşma Yemeği

Diyanet-Sen Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen 3. Çanakkale 
Kültür Turu 10-11 Eylül 2011’de 138 kişinin katılımı ile gerçekleşti-
rildi. Çanakkale’nin tarihi yerlerinin, Çanakkale Savaşı’nın yaşandığı 
yerlerin, şehitliklerin ve Çanakkale şehir turunun yapıldığı gezide ec-
dadımız bir kez daha rahmet ve minnetle anıldı. Ertesi gün Bursa’ya 
geçen gezi ekibi Osmanlı’ya başkentlik yapmış kentin tarihi ve tu-

ristlik yerlerini gezdi. Geziyle ilgili bir değerlendirme yapan Kayseri Şube Başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu, sendika olarak bu tür kültürel etkinliklere 
oldukça önem verdiklerini belirterek, “geçmişini bilmeyen geleceğine sahip çıkamaz. O nedenle ecdadımızı tanıma adına bu tür kültürel etkinlikler 
düzenliyoruz. Bu konuda üyelerimizin yoğun isteği ve memnuniyeti bizleri yeni kültürel etkinlikler konusunda motive ediyor. Önümüzdeki günlerde 
bayan üyelerimize yönelik Konya turu planlıyoruz. Etkinliklerimize sizlerin isteği ve talepleri yönünde devam edeceğiz.” şeklinde konuştu. 

Kayseri Şubesi’nden
Çanakkale Kültür Turu 

Gümüşhane İl Müftülüğü aylık mutat din görevlileri toplantısı 20 Eylül 2011’de AK 
merkezde gerçekleştirildi. Toplantıda Ramazan ayında hatimle teravih namazı kıldı-
ran Kemaliye Cami İmam-Hatipleri Sıddık Güler ve Ali Topal’a Diyanet-Sen Gümüş-
hane İl Temsilciği tarafından altın hediye edildi. Hatimle Teravih Namazı kıldıran din 
görevlilerine  önceki yıllarda plaket veren Diyanet-Sen Gümüşhane Başkanı Mürsel 
Gergin hafızlık müessesesinin önemine dikkat çekerek “2011 yılı Ramazan ayında 
Osmangazi Camisi’nde Hatimle Teravih namazı kıldıran görevlilerimize bu yıl altın hediye ettik. Bu uygulama hafızlık müessesesine verdiğimiz 
önemin bir göstergesidir. Diğer hafız olan görevlilerimizin de kendilerini yetiştirerek hatimle namaz kıldırma seviyesine gelmelerini, hafız olmayan 
genç din görevlisi kardeşlerimizinde biran önce bu ulvi görevin yanı sıra kendilerini yetiştirip hafız olmalarını istiyoruz.  Şunu belirtmek isterim ki 
bu ödül din kardeşlerimizin hizmetine karşılık ufak bir hediyedir. Çünkü bu ağır ve mesuliyetli işi başarı ile tamamlamalarından dolayı kendilerini 
tebrik ediyorum” dedi. 

Hatimle Teravih Kıldıran
Din Görevlilerine Altın Ödülü

Diyanet-Sen Kütahya Şubesi 16 Kasım 2011’de Kütahya Öğretmen Evi Toplantı 
Salonu’nda Şube Danışma Kurulu Toplantısı düzenledi. Danışma kurulu üyelerinin 
büyük  çoğunluğunun iştirak ettiği toplantıda, bu güne kadar yapılan çalışmalar de-
ğerlendirildi. Daha sonra yapılan ve yapılması gerekenler hususunda tüm katılım-
cılarımızın görüşleri alındı. Sendikaya maddi ve manevi katkılarını hiç esirgemeyen 
Danışma Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerine daha sık başvurmak amacıyla bu tür 
toplantıların düzenli olarak yapılması istendi. Kütahya Şube Başkanı Nazif Kocaço-
ban katılım ve katlılarından dolayı danışma kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür etti.

Kütahya Şubesi İl Danışma 
Kurulu Toplantısı Yapıldı
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Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Diyanet-Sen  Kocaeli Şubesi’nce İl 
Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, ilçe müftülükleri ve Diyanet-Sen ilçe yönetimlerine 
bir yemek verildi. Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Diyanet-Sen Kocaeli 
Şube Yönetimi tarafından, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, müftü yardımcıları Ne-
dim Özkal, Mehmet Çabuk, Bayram Erdoğan, Şaban Apaydın başta olmak üzere, 
ilçe müftülerine, sendika temsilcilerine ve eşlerine antik kapıda yemek düzenlendi.

Diyanet-Sen Şube Başkanı Selami Tarcan, “Müftülüğümüz tarafından sorunlarımız ve düşüncelerimiz dikkate alınmaktadır. Birlikte görev yapı-
yoruz. Her zaman müftülüğümüze elimizden gelen desteği vereceğiz” açıklamasında bulundu. İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu da “Bu haftanın 
amacı bir araya gelmektir. Bu haftanın kutlu doğum seviyesine çıkması yönünde gereken çalışmaların yapılması gerekiyor. Camilerimiz ve Kuran 
kurslarımız daha aktif hale gelmelidirler. Kuran Kursu kalmayan mahallemiz olmayacaktır. İnsanlarımıza Kur’an öğrenmesinde bütün kolaylığı 
sağlamalıyız” şeklinde konuştu.

Kocaeli Şubesi Din Görevlileri 
Haftası Etkinliklerine Katılım

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar  ve yönetim kurulu üyeleri Konya 
ve ilçelerinde teşkilat çalışmalarında bulundu. Konya’daki Teşkilat çalışmaları kap-
samında 11 ilçenin din görevlileri toplantısına katılan  Diyanet-Sen Genel Başkanı 
Mehmet Bayraktutar ve yönetim kurulu üyeleri İlçe Mmftülüklerinin mutat toplan-
tılarında bilgilendirmelerde bulundular. Genel Sekreter Hacıbey Özkan Ilgın ve Ka-
dınhanı İlçelerinde, Genel Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Ali Güldemir Akşehir ve 
Tuzlukçu İlçelerinde, Genel Mali Sekreter Mehmet Ali Omurca Seydişehir ve Ahırlı 
İlçelerinde, Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Ali Bayır Bozkır, Hadim ve Taşkent İlçelerinde ve Konya Şubesi Mevzuat ve Toplu Söz-
leşme Sekreteri Osman Özcan ise Cihanbeyli ve Altınekin İlçelerinde Teşkilat çalışmaları yaptılar. Toplantılara Konya Şube Başkanı Ali Koç ve 
yönetim kurulu üyeleri ile Gençlik Komisyonu Başkanı İsmail Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Diyanet-Sen Topluma ve 
Üyelerine Yönelik Çalışıyor

Teşkilat çalışmaları kapsamında Ordu 2 Nolu Şube yönetimini ziyaret eden 
Genel Başkan Mehmet Bayraktutar ve yönetim kurulu üyeleri, şube yönetimi 
ile çalışmalar konusunda istişare yaptı. Teşkilat çalışmasında Genel Başkan 
Mehmet Bayraktutar’ın yanı sıra Genel Sekreter Hacibey Özkan, Genel Eği-
tim Sekreteri Cebrail Yakışır ve Genel Araştırma ve Dışilişkiler Sekreteri Meh-
met Yaman hazır bulundu. Şube yönetimi ile yapılan çalışmalar konusunda 
bilgi alışverişinde bulunan Genel Merkez yönetimi yapılabilecek faaliyetler 
konusunda da şube yönetimi ile istişarede bulundu. 

Ordu 2 Nolu Şube Yönetimine 
Ziyaret

Diyanet-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri 16-17 Kasım 
2011 tarihlerinde Sivas merkez ve ilçelerinde teşkilat çalışmasında 
bulundu. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden Genel Teşkilat 
Sekreteri Mehmet Ali Güldemir, Genel Mali Sekreter Mehmet Ali 
Omurca, Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Ali Bayır, Ge-
nel Eğitim Sekreteri Cebrail Yakışır, Sivas İl Başkanı Recai Yıldız ve 
yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Sivas merkez ve ilçelerinde teşkilat çalışmasında bulundular. Sivas İl Müftülüğü aylık mutat din görevlileri top-
lantısına ve ilçe müftülükleri din görevlileri toplantılarına katılan Diyanet-Sen heyeti, sendikal çalışmalar ve kazanımlar, yeni çıkan yönetmelikler 
ve önümüzdeki dönem yapılması planlanan çalışmalar konusunda katılımcılara bilgi verdiler. 

Sivas Teşkilat Çalışması 
Verimli Geçti

İ
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Kaza Geçiren Üyemize Kaza Geçiren Üyemize 5 Bin 400 TL’lik Çek

Trafik Kazasında Vefat Eden Hoca Hanım’ın AilesineTrafik Kazasında Vefat Eden Hoca Hanım’ın Ailesine
15 Bin TL’lik Çek

Ardahan’da vefat eden üyemizin ailesine Ardahan’da vefat eden üyemizin ailesine 15 Bin TL’lik Çek

Trafik Kazası’nda Vefat Eden Üyemizin Ailesine Trafik Kazası’nda Vefat Eden Üyemizin Ailesine 
15 Bin TL Yardım Çeki

Diyanet-Sen Bolu Şubesi üyelerinden Gerede ilçesinde imam-hatip olarak gö-
rev yaparken geçirdiği trafik kazasında yaralanan  Mehmet Kap’a  sendikamızın 
SBN Grup Marmara ile yaptığı anlaşma çerçevesinde 5400 TL’lik ferdi kaza si-

gortası çeki verildi. Geçtiğimiz Ramazan ayında geçirdiği trafik kazası sonucu yara-
lanan hocamıza çekini Bolu Şube Başkanı Bayram Tekeşin ve Gerede İlçe Temsilcisi 
Halil Yalçın takdim etti. 

Çeki takdim esnasında konuşan Bolu Şube Başkanı Bayram Tekeşin sendika olarak 
her zaman üyelerinin yanlarında olduklarını belirterek “her zaman üyemizin yanında-
yız. Onun acısını paylaşıyoruz ve Diyanet-Senin bütün üyeleri sendikamızın yaptığı 
anlaşma gereği SBN Grup marmara ferdi kaza sigortası kapsamındadır ve hocamıza 
acil şifalar diliyorum” dedi.

29 Haziran 2011’de Elazığ Misland kavşağında meydana gelen Trafik kaza-
sında hayatını kaybeden üyemiz ve Diyanet-Sen Elazığ Şubesi Kadın Kolları 
Başkan Yardımcısı Halime Yanılmaz’ın ailesine 15.000 TL tutarındaki SBN 

sigorta çekleri teslim edildi.  Şube Başkanı Murat Ergen burada yaptığı açıklamada 
Halime Yanılmaz Hocamızın uzun yıllar Kur’an Kursu öğreticiliği yaptığını, onlarca 
hafız yetiştirdiğini ve Din Hizmetine büyük katkılar sağladığını söyledi. Ayrıca ya-
şantısı ile herkese örnek davranış sergileyen bir insan olduğunu ve yerinin dol-
durulmasının zor olduğunu belirtti. Törende konuşan Halime Yanılmaz’ın kardeşi 
Muhammed Fatih Yanılmaz ise bu nazik davranışından dolayı Diyanet-Sen ailesine 
teşekkür ederek, Rahmetli Halime Yanılmaz için bir Kur’an Kursu yaptırmak iste-
diklerini, parayı da bu amaçla kullanacaklarını ifade etti.  

Geçtiğimiz ay geçirdiği elim trafik kazasında vefat eden Ardahan merkez Yeni-
mahalle Cami Müezzin Kayyımı üyemiz İlyas Bilgin’in ailesine 15 bin TL ferdi 
kaza sigortası çeki verildi. Merhum hocamızın ailesini ziyaret eden Diyanet-Sen 

Ardahan İl Başkanı Yavuz Çetinkaya  Diyanet-Sen’in Grup Marmara Sigorta ile yap-
tığı anlaşma gereği vefat eden üyemizin eşi Leyla Bilgin’e 15 Bin TL’lik çeki takdim 
etti. Diyanet-Sen’in acı gününde de mutlu gününde de  üyelerini yalnız bırakmadığını 
belirten Ardahan İl Başkanı Yavuz Çetinkaya acılı ailemize küçük bir katkı olması ama-
cıyla çekimizi takdim ediyoruz. Hocamıza Allah’tan rahmet sizlere sabr-ı cemil niyaz 
ediyorum” şeklinde konuştu. Daha sonra  Merhum hocamızın ruhuna Kur’an-ı Kerim 
okunarak duada bulunuldu.  

Geçirdiği elim trafik kazası sonucu vefat eden Diyanet-Sen Tokat Şubesi üyeleri-
mizden Ahmet Karagöllü’nün eşi Semra Karagöllü’ye SBN ferdi kaza sigortası 
kapsamında 15 bin TL yardım çeki verildi. Tokat Merkez Alipaşa Camii’nde 

İmam Hatiplik görevini yapan Ahmet Karagöllü, uzun süreliğine yurtdışı hizmeti ne-
deniyle Hollanda’da  görevlendirilmişti. 2011 yılı iznini kullanmak üzere Türkiye’ye 
gelen Karagöllü memleketi Tokat’a giderken Çorum’un Kargı İlçesi yakınlarında ge-
çirdiği elim trafik kazasında vefat etmişti. Diyanet-Sen’in SBN Grup Marmara ile yap-
tığı ferdi kaza sigortası kapsamında vefat eden Hocamızın eşi Semra Karagöllü’ye 
15 bin TL ferdi kaza sigortası çeki takdim edildi.  20 Eylül 2011’de Memur-Sen 
Tokat İl Binası’nda düzenlenen çek teslim törenine Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Üyeleri’nden Genel Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Ali Güldemir, Genel Eğitim Sek-
reteri Cebrail Yakışır, Genel Araştırma ve Dışilişkiler Sekreteri Mehmet Yaman katıldı.

www.diyanet-sen.org.tr
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Kökü ezele, dalları ebede uzanan bir misyonu bizlere miras bırakan, 
‘benim misyonum hak mücadelesidir, din görevlisine hizmet dine 
hizmettir” diyen Kurucu Genel Başkanımız Merhum Ahmet Yıldız’ı 
vefatının 2. yılında  bir kez daha şükran ve minnetle anıyoruz.  

Mekanın  cennet, açtığın yollar bizim için din görevlileri  için aydınlık 
olsun... Seni asla ve asla unutmayacağız..

Hep dualarımızda olacaksın, seni kalbimizin en nadide 
yerinde anacağiz... 

Allah mekanını cennet, makamını yüce eylesin güzel insan
Bil ki açtığın yol, din görevlilerine insanlara hizmet  sevdamız 

senin aziz hatıranla sonsuzlaşacak....

25 Ocak 2009’da Hakk’ın Rahmetine Kavuşan

Merhum Genel Başkanımız
Ahmet YILDIZ’ı

Rahmetle Anıyoruz…


