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Merhaba Değerli Dostlar,
             
Bu yıl yetkide dördüncü yılımız. Bizi yetkiye taşıyan il-

ilçe- şube yöneticilerimize ve üyelerimize teşekkür ediyoruz. 
Yetkiyi bize duyulan güven ve verilen bir kredi olarak görü-
yoruz. Dört yıldır artarak devam eden bu güvene layık olma-
ya ve bu yetkiyi size hizmette kullanmaya devam edeceğiz.

“Halka hizmet Hakk’a hizmettir” ve “Din görevlisine 
hizmet dine hizmettir.” anlayışı ile ilkeli hizmet sendikacılı-
ğını kararlılıkla sürdürüyoruz.

 Mart ayı başında gerçekleştirdiğimiz “Diyanet’in Dünü 
Bugünü ve Yarını” konulu panelimize dergide yer veriyoruz.

Kongresini yapan İstanbul 2 nolu şube ve Kastamonu 
şubelerimizin yeni yönetimlerini tebrik ediyor, başarılı çalış-
malarını bekliyoruz. Üsküdar belediye salonunda yapılan 
kongreye Üsküdar müftümüz, Kastamonu kongremize de 
Kastamonu Müftümüz ve Müftü yardımcısı iştirak ettiler 
ve birer konuşma yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. 

Haziran ayı içinde Mersin, İzmir ve Karabük şubelerimi-
zin kongreleri yapılacak. Kongre hazırlığı yapan şubelerimi-
ze başarılar dileriz. 

Bölge Eğitim Programları çerçevesinde 7 bölgede 35 il/
şube ve il yöneticilerimizle sürdürdüğümüz eğitim çalışmala-
rı sürüyor. Yıl sonuna kadar tüm illeri taramış olacağız.          

DİP teşkilat yasa taslağı maalesef başka bahara kaldı. 
Boş kadroların doldurulması tekliflerinin bir an önce hayata 
geçmesi için elimizden geleni yapıyoruz.  

Toplu görüşme öncesi dolu dolu ve yeni muhtevaya sahip 
bir dergi ile huzurlarınızdayız.  Toplu görüşme hazırlıkları-
mızı sürdürüyoruz. İnşallah diyanet ve vakıf çalışanları için 
yine başarılı ve hayırlı neticeler elde ederiz. 

Ülkemizde her on yılda bir demokrasiye müdahale gele-
neği 27 Nisan e-muhtırası ile bir kez daha tekrarlandı. Diya-
net-Sen olarak kesintisiz demokrasi istiyoruz Ülkemizin ve 
halkımızın bunu hak ettiğine inanıyoruz.

Ulus’ta kanlı eylemi gerçekleştirenleri ve arkasındaki 
güçleri şiddetle ve nefretle tel’in ediyoruz. Güneşin sıcak-
lığını fazlasıyla hissettiğimiz bu günlerde hazırladığımız 
dergimizin aynı sıcaklıkla sizlerle buluşacağına ve dergimizi 
beğeneceğinize inanıyoruz. Güzellikler hepimizin, eksiklikler 
ise bizimdir.

Selam sevgi ve saygılar sunarız.
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1-İNSAN HAKLARI 

İnsan hakları, demokrasi, eşitlik ve hukuk devleti kavram-
larının doğru kavranması, her birisinin mahiyeti hakkında 
yeterli ve doğru bilgiye sahip olunması günümüzde daha 
çok önem arz etmektedir. Aksi halde kafa karışıklığı orta-
ya çıkmakta ve insanlığın çok önemli bu ortak değerleri-
nin maalesef İslam ile bağdaşmadığı ileri sürülmektedir. 

Batılı bir değer olarak takdim edilen “insan hakları” kav-
ramı kesinlikle Müslümanlık ile çe-
lişmez. Niye çelişsin ki? Bir insanın 
sadece ve sadece insan olduğu için 
hayat hakkına veya din ve vicdan 
özgürlüne ya da mülkiyet hakkına 
yahut da can ve mal güvenliğine sa-
hip olması niçin mahzurlu olsun ki? 
Hangi Müslüman bu haklara sahip 
olmak istemez? Hiçbir Müslüman’ın 
kendisi için istediği hakları, Müs-
lüman olsun veya olmasın diğer in-
sanlar için istememesi asla tasavvur 
edilemez.

İnsan hakları en geniş anlamda, si-
yasi ve idari meşruiyetin ölçüsüdür. 
Devletler, insan haklarına uygun ic-
raatlar ortaya koydukları takdirde 
meşrudurlar. Bu manada Şeyh Ede-
bali’ nin; “İnsanı yücelt ki, devlet yü-
celsin” sözü çok büyük bir hakikatin 
ifadesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
İnsan hakları hayat için değil, onurlu 
bir hayat için gereklidir. 

İnsan haklarının tüm insanlara verdiği ortak mesaj şudur: 
İnsanlara insanca muamele et ki, insanca muamele göre-
sin.  Bu ses Hz. İsa’nın (as) “Sana nasıl muamele edilme-
sini istiyorsan, sen de öyle muamele et.” sözüne ve Hz. 
Peygamber Efendimizin “Kendisi için sevip istediğini, 
başkaları için de sevip istemeyen tam iman etmiş olamaz” 
hadis-i şerifine uygundur. 

2-DEMOKRASİ  

Demokrasi de batılı bir değer olmakla beraber insanlığın 
ortak değeridir. Onun da Müslümanlar ile bir sorunu yok-
tur. İnsanların olabildiğince özgür ve olabildiğince eşit bir 
eksende siyasal örgütlenmeleri asla Müslümanlar’ın zara-
rına değildir. İslam dünyasında yaşanan problemler, İslam 
ülkelerinin demokratik rejimlere sahip olduklarından de-
ğil, aksine sahip olmadıklarından kaynaklanmaktadır. 

Demokrasi tabii ki sadece bir isimden 
ibaret değildir. Halkın kendini, seç-
tiği temsilcileri eliyle yönetmesidir. 
Yani, egemenlik millettedir. Yöne-
ticilerin, yönetilen halk üzerinde bir 
imtiyaz ve üstünlüğü yoktur. İkisi de 
hukuk önünde eşit haklara sahiptir. 
Yönetilenlerle yöneticiler hukuk kar-
şısında eşit muamele görmüyorlarsa, 
sivil ya da üniformalı bürokrasiye 
imtiyazlılık tanınıyorsa, orada ger-
çek anlamda demokrasi yoktur; de-
mokrasi sorunu vardır.

Maalesef, İslam dünyası diktatör-
lüklere ve oligarşilere çok aşinadır. 
Ne yazık ki bu durum biraz da insan 
kalitesiyle ilgilidir. Diktatörlükler 
ya da oligarşiler insanları kendi çı-
karları uğruna insanlığın bu ortak 
değerlerinden mahrum bırakıyorsa, 
bu durumda o insanların suçu kati-

yen inkâr edilemez. Hırsızların suçu 
var da tedbirini almayanların yok mu? Başkalarının keyfî 
isteklerine maruz kalan ve buna itiraz etmeyen insanlar, 
nasıl olur da hür ve özgür olduklarını düşünebilirler? 

3-EŞİTLİK

Toplumsal farklılığın fiilî bir durum olduğu yerlerde el-
bette ki bir arada yaşamak zorunda bulunan insanlar “eşit 
haklar ve tanınma” temelinde örgütlenmelidirler. Farklı-
lıklarla birlikte yaşamak tabii ki uzlaşmayı gerektirir. 

İNSANLIĞIN 
ORTAK 
DEĞERLERİ

Ahmet YILDIZ
Genel Başkan 

İnsan hakları en geniş 
anlamda, siyasi ve idari 
meşruiyetin ölçüsüdür. 
Devletler, insan hakla-

rına uygun icraatlar or-
taya koydukları takdirde 
meşrudurlar. Bu manada 

Şeyh Edebali’ nin; “İnsanı 
yücelt ki, devlet yücelsin” 
sözü çok büyük bir hakika-
tin ifadesi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. İnsan hakları 
hayat için değil, onurlu bir 

hayat için gereklidir. 
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Uzlaşma, belirli bir kesimin, başka kesimlerin değerlerini 
benimsemesi değil, kendisi için istediği hak ve özgürlük-
leri, diğerlerine de tanıması demektir. İslam da zaten bunu 
öngörmektedir: “Sizin dininiz / sizin hayat tarzınız size, 
benimki de banadır”. Bir diğer anlatımla uzlaşma, eşitli-
ğin kabulüdür. 

Özgürlük, bireyselliği ifade eden bir kavramken, eşitlik, 
toplumsal ilişkiyi ifade eden bir kavramdır. Özgürlük bi-
reye, eşitlikse bireylere yönelik ilişki biçimlerine işaret 
eder. Özgürlüğün gerçekleşmesi için teorikte toplumsal 
bir çerçeve zorunlu değil ise de, eşitliğin gerçekleşmesi 
için zorunludur. Toplumsal çerçevenin varlığı siyaseti, 
yani devleti, devletin varlığı da hukukî zemini zorunlu 
kılar. 

Eşitlik, şüphesiz farklılıkları muayyen bir formda “eşit-
leme” değil, farklılıklara “eşit muamele” göstermektir. 
Şayet Türkiye’de demokrat geçinenlerin manipüle ettik-
leri şekilde, ötekileri imtiyazlı sınıfın istediği bir forma 
sokma anlamında “eşitleme” isteniyorsa, o zaman bu re-
jimin adı demokrasi değil, oligarşi 
olurdu. Çünkü belirli bir sınıfa 
imtiyaz tanımak, sadece oligar-
şilerde mümkündür, demokrasi-
lerde değil. 

İnsan hakları, hiçbir istisna söz 
konusu olmaksızın ve tam bir 
eşitlikle insanlık ailesinin hepsi-
ne tanınan haklardır. Buna göre 
her insan, insanlık onuruna sahip 
fert olarak değerlendirilir. İnsan-
lık onurunda din, dil, cins, renk, 
ırk ve millet farkı asla gözetil-
mez. 

İnsanın, insanlık onuruna sıkıca 
bağlı olan bu haklardan faydala-
nılabilmesi için, “insan” olmak-
tan başka şart aranmadığı gibi 
hiçbir farklılık ve ayrıcalık da 
gözetilmez. 

Bu tespitlerin, insanları tarağın 
dişleri gibi eşit gören ve Arab’ın, 
Arap olmayana üstün olmadığını 
bildiren hadis-i şerife ters düş-
mediği ortadadır. 

Yine bu tespitlerin Hz. Peygamber (as)’in Veda Haccı es-
nasında Arafat’ta irad ettiği meşhur hutbe ( 9 Zilhicce 10 
/ 8 Mart 632 ) de; “Ey insanlar! Muhakkak ki, Rabbiniz 
birdir, babanız birdir. Hepiniz Adem’densiniz.  Adem’de 
topraktandır. Hiç kimsenin başkaları üzerine üstünlüğü 
yoktur. Şeref ve üstünlük ancak faziletledir. (..) ..hepiniz 
müşterek bir kardeşliğin üyelerisiniz” şeklinde tüm insan-
ların eşit olduğunu ve insanlık ailesinin birer ferdi olarak 

kardeş olduklarını bildiren sözlerine uygun olduğu aşikar-
dır.  

4-HUKUK DEVLETİ

İnsanlığın ortak değerlerinden bir diğeri de hukuk dev-
letidir. Hukuk devleti, hukukun gerçekleştirilmesi mak-
sadıyla kurulmuş ve örgütlenmiş devlet demektir. Hukuk 
devleti deyiminin üç ayağı vardır:                                                                         

1)  Hukukun mutlak üstünlüğü. Hukuk devletinde hukuk, 
siyasî ve idarî mekanizmaların hepsinin üstündedir.                             

2) Hukuk önünde toplum bireylerinin eşitliği. Hiçbir kişi 
ve zümreye ayrıcalık tanınmaz.                                                                                          

3)  Devletin, hukukla ve kanunlarla sınırlandırılmış, 
hukuka ve kanunlara tabi kılınmış ve tasarruflarının 
bağımsız mahkemeler tarafından sorgulanabilir olmasıdır. 
Bunun tabii bir sonucu “Adalet mülkün temeli” dir. 

Bu gün hukuk devletini gerçekleştirmede en uygun siya-
sal rejim, demokrasidir. Ancak demokrasi hukuk devleti-
ne yönelik en uygun araç sayılsa bile, mutlaka hukuk dev-

letine ulaştıracağı da söylenemez. 
Demokrasiyle hukuk devleti 
arasındaki çelişki şu şekilde izah 
edilebilir: Demokrasilerde siya-
sal meşruiyetin kaynağı, şüphe-
siz halktır, fakat bunun pratikteki 
karşılığı parlamento çoğunluğu-
dur. Parlamento elbette yasal ku-
ralları belirleme yetkisine sahip-
tir; ancak parlamenter çoğunluk 
mutlak bir güce sahip değildir. 
Bu gücü sınırlandıran şey, huku-
kun üstünlüğü ilkesidir. 

Hukukun üstünlüğü ilkesi, par-
lamenter çoğunluğun iradesini 
sınırlandırarak, azınlıkta kalan-
ların haklarını da korur. İşte bu 
noktada siyasal meşruiyetin kay-
nağı olan halkın, daha doğrusu 
parlamenter çoğunluğun karşı-
sına yeni bir meşruiyet kaynağı 
çıkmaktadır ki o da “evrensel 
insan hakları”dır. Müslümanların 
tabiriyle “hukuk-ı ibad”dır. 

Batılı değerler olarak ileri sürülen, 
aslında tüm insanlığın ortak değerleri olan insan hakları, 
demokrasi, eşitlik ve hukuk devleti ilkeleri Müslümanlık 
ile asla çelişmez. Öyleyse bu değerler tam ve kamil an-
lamda İslam dünyasında ve Türkiye’de neden olmasın? 
Ülkemizde bu değerlerin yerleşmesi için “Karanlıktan şi-
kayet yerine bir mum da sen yak” misali üzerimize düşen 
görevi yapmadan, insan hakları ihlalleri ve demokrasi ek-
sikliklerinden şikayet etmeye hakkımız yoktur.  

İnsan hakları, hiçbir istisna 
söz konusu olmaksızın ve tam 
bir eşitlikle insanlık ailesinin 

hepsine tanınan haklardır. Buna 
göre her insan, insanlık onuru-
na sahip fert olarak değerlen-
dirilir. İnsanlık onurunda din, 

dil, cins, renk, ırk ve millet farkı 
asla gözetilmez. 

İnsanın, insanlık onuruna sıkıca 
bağlı olan bu haklardan fayda-
lanılabilmesi için, “insan” ol-
maktan başka şart aranmadığı 
gibi hiçbir farklılık ve ayrıcalık 

da gözetilmez. 
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BÖLGE TOPLANTILARI 
DEVAM EDİYOR

Diyanet-Sen Genel Merkezi,  teşkilat  ve eğitim 
çalışmaları çerçevesinde düzenlediği bölge top-
lantılarından Antalya toplantısını 20-21 Ocak 

2007’de Antalya Limak Lara Otel’de  gerçekleştirdi. 
Diyanet-Sen il ve ilçe teş-
kilatlarının yoğun katılımı 
ile gerçekleştirilen Antalya 
Bölge Toplantısı’na, Diya-
net-Sen Genel Başkanı Ah-
met Yıldız ve diğer yönetim 
kurulu üyelerinin yanı sıra 
Antalya, Afyon, Burdur, 
Denizli, Isparta, Karaman, 
Konya şubelerinin İl Yö-
netim Kurulu üyeleri ile bu 
illere bağlı ilçe temsilcileri 
katıldı. 

Bölge toplantısı öncesi 15 Ocak 2007’de başlayan teşkilat 
ve eğitim çalışmaları çerçevesinde bir çok il ve ilçenin 
din görevlileri mutat toplantılarına iştirak eden ve  Diya-
net-Sen şubelerini ziyaret ederek teşkilat çalışmaları ko-
nusunda bilgi alan yönetim kurulu üyeleri, genel merkez 
çalışmaları konusunda şubeleri bilgilendirdi ve şubelerin 
sorunları konusunda bilgi aldı. 

18 Ocak 2007’de başlayan Antalya Bölge Toplantısı’nda 

bir basın açıklaması yapan Diyanet-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Yıldız, toplu görüşme metninin bir an önce hayata 
geçirilmesini istedi. Yıldız, “Hükümet, zaman kaybetme-
den   imza altına alınan toplu görüşme maddelerini hayata 

geçirme ve gereğini yapma 
konusunda daha fazla bek-
lememeli, kamu görevlileri-
nin sabrını daha fazla zorla-
mamalıdır” dedi.

Yıldız’ın basın açıklaması-
nın ardından  Eğitim Uzma-
nı Elmas Akkuş “Liderlik 
ve Hizmette Kalite” konulu 
bir sunum gerçekleştirdi.  
Av. Serkan Güçlü’nün “Hu-
kuki Haklarımız ve Güven-
cemiz” konulu sunumunun 

ardından Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri alanları 
ile ilgili konularda katılımcıları bilgilendirdi.

 Antalya Bölge Toplantısı kapsamında 15 Ocak 2007’de  
bir dizi teşkilat çalışması gerçekleştiren Diyanet-Sen 
Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri bir çok il ve ilçe 
müftülüklerini ziyaret ederek müftülüklerin mutat aylık 
toplantılarına iştirak ettiler. 

Antalya Bölge Toplantısı’na Yoğun Katılım
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Diyanet-Sen Genel Merkezi’nin  teşkilat çalışma-
ları çerçevesinde düzenlediği bölge toplantıla-
rının 2007 yılındaki ikinci toplantısı Mersin’de 

gerçekleştirildi.  22-23 Ocak 2007’de Mersin Martı Otel 
( Sahil Martı)’de  gerçekleştirilen bölge toplantısına  Di-
yanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız ve diğer yönetim 
kurulu üyelerinin yanı sıra Adana, Hatay, Kahramanma-

raş, Mersin, Osmaniye şubelerinin İl Yönetim Kurulu 
üyeleri ile bu illere bağlı ilçe temsilcileri de katıldı. 

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız’ın basın açıkla-
ması ile başlayan program ardından Eğitim Uzmanı Elmas 
Akkuş’un “Liderlik ve Hizmette Kalite” konulu sunumu 
ile devam etti.  Av. Abdülhamit Gül’nün “Hukuki Hakla-

rımız ve Güvencemiz” 
konulu sunumunun ar-
dından, Genel Merkez 
Yönetim Kurulu Üye-
leri alanlarıyla ilgili 
konularda katılımcıları 
bilgilendirdi. Mersin 
Bölge Toplantısı dola-
yısıyla Mersin’de bulu-
nan Diyanet-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Yıldız 
burada Mersin Yerel 
Televizyonu Kanal 
2000’in canlı yayın ko-
nuğu oldu. 

2007’nin İkinci Bölge Toplantısı Mersin’de 

Aydın Bölge Toplantısı 25-26 Mart’ta Yapıldı

Diyanet-Sen Genel Merkezi  teşkilat çalışmala-
rı çerçevesinde düzenlediği bölge toplantılarına 
devam ediyor. 25-26 Mart’ta Aydın Kuşadası 

Arora Hotel’de gerçekleştirilen bölge toplantısına  Genel 
Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Aydın İzmir, 
Muğla ve Uşak İl Temsilcileri  ile bu illere bağlı ilçe tem-
silcileri katıldı. 

Aydın Bölge Toplantısı’nda bir basın açıklaması yapan Di-
yanet-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Yıldız  yetkili oldukları dönem 
içerisinde bir çok yeni kazanımlar 
elde ettiklerini belirterek “Yetkili 
olduğumuz dönemde yapılanlar 
son yirmi yılda yapılmadı” dedi. 
Daha sonra Av.Serkan Güçlü “Hu-
kuki Haklarımız ve Güvencele-
rimiz”  ardından Eğitim Uzmanı 
Elmas Akkuş “Liderlik ve Hiz-
mette Kalite” konulu sunumlarını 
yaptılar.

İkinci gün Genel Merkez Yönetim 
Kurulu Üyeleri genel merkez ça-

lışmaları hakkında katılımcıları  bilgilendirdi.  Ardından 
il ve bazı ilçe temsilcileri  sorunları ve önerilerini dile ge-
tirdi. Toplantının değerlendirilmesinin ardından program 
sona erdi. 

Bölgede yayın yapan Ege TV’nin canlı yayın konuğu olan 
Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız, Haber Arkası 
programında din görevlileri ve Diyanet İşleri Başkanlığı 
ile ilgili soruları cevaplandırdı. 
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İstanbul Bölge Toplantısı 7-8 Nisan’da Gerçekleştirildi
Teşkilat çalışmalarına büyük önem veren Diyanet-Sen 
bölge toplantılarına devam ediyor. 7-8 Nisan 2007’de dü-
zenlenen İstanbul Bölge Toplantısı Silivri yakınlarındaki 
Famly Otel’de gerçekleştirildi. İl ve ilçe teşkilatlarından 
yoğun bir katılımın gerçekleştiği bölge toplantısına Di-
yanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız ve tüm yönetim 
kurulu üyelerinin yanı sıra Memur-Sen Konfederasyonu 
Başkanı Dr. Ahmet Aksu ve yönetim kurulu üyeleri işti-
rak etti. İstanbul Bölge Top-
lantısı’na  İstanbul’un yanı 
sıra Edirne, Kırklareli, Tekir-
dağ il ve ilçe temsilcileri de 
katıldı. 

Diyanet-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Yıldız’ın açılış konuş-
masının ardından Memur-Sen 
Konfederasyonu Başkanı Dr. 
Ahmet Aksu ve diğer yönetim 
kurulu üyeleri de birer konuş-
ma yaptı.Hukuk Müşaviri Ab-
dülhamit Gül’ün “Haklarımız 
ve Güvencelerimiz” konulu 
sunumunun ardından Eğitim 

Uzmanı Elmas Akkuş, “Örgütlenme ve Hizmette Kalite” 
konulu sunumunu gerçekleştirdi. 

İstanbul Bölge Toplantısı’nın ikinci gününde genel mer-
kez yönetim kurulu üyeleri alanlarıyla ilgili konularda ka-
tılımcıları bilgilendirdi. Şube ve il ve ilçe başkanlarının 
konuşmalarının ardından yapılan değerlendirme ile bölge 
toplantısı sona erdi.

Bursa Bölge Toplantısı 9-10 Nisan’da İnegöl Oylat 
Kaplıcaları’nda gerçekleştirildi. Bursa’nın yanı sıra Bile-
cik, Eskişehir, Kütahya ve Yalova Diyanet-Sen il ve ilçe 
temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen Bursa bölge 
toplantısına yoğun bir katılım sağlandı.

Bölge toplantısında bir basın açıklaması yapan Diya-
net-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız, Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nı düzenleyen teşkilat kanununun bir an evvel 
çıkarılmasını istedi. 26 yıldır teşkilatın yasası bulunmadı-
ğına dikkat çeken Yıldız, bunun teşkilat açısından büyük 
eksiklik olduğunu ve bir an önce bu yasanın çıkarılması 

gerektiğini belirtti.

Basın açıklamasının ardından 
Hukuk müşaviri Serkan Güçlü 
“Haklarımız ve Güvencelerimiz, 
Eğitim Uzmanı Elmas Akkuş 
“Örgütlenme ve Hizmette Kali-
te” konulu sunumlarını gerçek-
leştirdiler.

Bursa Bölge Toplantısı’nın ikin-
ci gününde teşkilat sekreterleri 
alanları ile ilgili konularda katı-
lımcıları bilgilendirdi.  

Bursa Bölge Toplantısı Oylat’ta Gerçekleştirildi
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Yıldız: 20 yılda yapılamayanı yaptık
Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız geçtiğimiz son 
üç yılın din görevlileri açısından büyük kazanımların sağ-
landığı bir dönem olduğunu belirterek, “bu dönemde 20 
yılda yapılamayan işler yapıldı, elde edilemeyen kaza-
nımlar elde edildi” dedi. 

Diyanet-Sen Genel Merkez Yönetimi, din görevlilerinin 
sorunları, 2006 yılı toplu görüşmelerinde Kamu İşveren 
Kurulu ve Diyanet-Sen olarak imza altına alınan muta-
bakat metninde yer alan maddelerin hayata geçirilmesi, 
son zamanlarda camiler ve din görevlileri hakkındaki 
çeşitli iddialar ve güncel olaylarla ilgili  konuların yer 
aldığı kahvaltılı bir  basın toplantısı düzenledi. 03 Şubat 
2007’de İlci Residence Hotel’de gerçekleştirilen basın 
toplantısına Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız ve 
diğer Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yanısıra Memur-Sen 
Konfederasyonu Genel Başkanı Dr. Ahmet Aksu ve yö-
netim kurulu üyelerinden Mali Sekreter Adem Solmaz, 
Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri M. Hadi Erdoğmuş, 
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve bağlı 
bir çok sendikanın  yönetim kurulu üyeleri katıldı. 

“Din eğitimi eksikliği gençlerin 
kullanılmasını kolaylaştırıyor”
Hrant Dink cinayetinin Türkiye’deki din eğitimi eksik-
liğini bir kez daha gözler önüne serdiğini söyleyen Di-
yanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız, “Bu son olayla 
birlikte dinimizin okullarda devlet gözetiminde  doğru 
olarak öğretilmesinin gerekliliği iyice kendini hissettir-
miştir” dedi. 
Yıldız, “Din eğitimi devlet okulları ve Kur’an Kursları’nda 
devletin belirleyeceği bir programla doğru olarak veril-
melidir. Gençlerimizi ve dinimizi kendi çirkin emellerine 
alet etmek isteyenlere fırsat verilmemelidir” şeklinde ko-
nuştu.

Kadın hakları ihlali her şeyden önce 
insan hakları ihlalidir
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı bir ba-
sın açıklaması yapan Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Yıldız “Dünya da ve ülkemizde yüzlerce belkide binlerce 
kadının şiddete, cinsel istismara, eğitimden yoksun bıra-
kılmaya,  ekonomik yönden erkeğe bağımlı hale getiril-
meye, ataerkil aile yapısından kaynaklanan problemlere, 
başörtüsü sorununa  kadar kadın hakları ihlalinin ötesinde 
insan haklarının  istismar edildiği bir  8 Mart’ı daha yaşı-
yoruz.” dedi. 

“Köşke imam istemiyoruz” diyenler 
imamlarımızdan özür dilemelidir
Cumhurbaşkanı seçim sürecinde “Köşke imam istemiyo-
ruz” diyen bazı çevrelere karşı Diyanet-Sen Genel Mer-
kezi yazılı bir açıklama yaparak bu kişilerin imamlarımız-
dan özür dilemesini istedi.
Açıklamada“Köşkte imam istemiyoruz” açıklamaları 
imamlarımızı rencide etmiştir ve üzmüştür. Bu tür açıkla-
malar imamlarımıza terörist muamelesi yapmaktır. Ana-
yasamızda Cumhurbaşkanı seçilecek kimsenin taşıması 
gereken özellikler bellidir. İmamlarımızın adını kendi 
ideolojik düşünceleri çerçevesinde bir suç unsuru gibi 
kullananları kınıyoruz ve imamlarımızdan özür dilemeye 
çağırıyoruz.” denildi.

Türkiye Sivil Toplum Platformu: 
“Meclis’in Kararı Milletin Kararıdır”
Bir çok sivil toplum örgütünün bir araya gelerek oluş-
turdukları Türkiye Sivil Toplum Platformu  yaptığı ortak 
açıklamada   yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgi-
li olarak son günlerde yapılan tartışmaların parlamento-
yu anayasal görevinden alıkoymaya yönelik girişimler 
olduğu belirtilerek, rutin bir sürecin darbe söylentileri 
ile birlikte anılmasından kaygı duyulduğunu açıkladı. 
 
Aralarında Memur-Sen ve bağlı sendikalar, Hak-İş ve 
bağlı sendikalar, Türk-İş ve bağlı sendikalar, Mazlum-
Der, Esnaf Odaları Konfederasyonu, Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârlar Odaları ve tarım örgütleri birliklerinin bulun-
duğu bir çok sivil toplum örgütünün oluşturduğu Türkiye 
Sivil Toplum Platformu’nun Metropolitan Otel’de yaptığı 
basın toplantısında, “Parlamentomuzun kararı, milletimi-
zin kararıdır. Saygı duyuyoruz. Saygı duyulmasını bekli-
yoruz” denildi.

Basın Açıklamalarımız
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Diyanet İşleri Başkanlığı, gösterilen tepki üzerine görev-
de bulunan imam-hatip, müezzin ve Kur’an kursu ho-
calarını sınavdan geçirme uygulamasından  İstanbul’da 
vazgeçti. “Mesleki yeterliliği olmayan hocalar var” gö-
rüşünden yola çıkan Diyanet, il ve ilçe müftülükleri ka-
nalıyla imamları mülakata almaya başlamıştı. Cep tele-
fonlarına sınav çağrısı gelen imamlar strese girdiklerini 
ve uygulamanın psikolojilerini bozduğunu ifade ederek 
uygulamaya tepkilerini gösterdiler. 

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız da bu uygu-
lamaya tepki göstererek uygulananın durdurulmasını 
istedi. Yıldız, durumu zayıf olan imamların hizmet içi 
eğitimlerden geçirilerek eksikliklerinin tamamlanması-
nın daha uygun olacağını belirtti. Diyanet-Sen’in giri-
şimleri sonucu İstanbul Müftülüğü  “Mesleki Yeterlilik 
Sınavlarını iptal etti

İmamlara uygulanan mesleki yeterlilik sınavları 
İstanbul’da iptal edildi

Yıldız, Samanyolu Haber’in canlı 
yayın konuğu oldu
Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız, Samanyolu Haber 
Televizyonu’nun canlı yayın konuğu oldu. 30 Mart 2007’de Sa-
manyolu Haber Televizyonu Ankara stüdyosunda gerçekleştirilen 
programda Yıldız,  Haber Müdürü Remzi Ketenci’nin  Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nın Bakanlar Kurulu’nda görüşülen yeni yasa 
tasarısı ile ilgili sorularını cevaplandırdı ve sendikanın faaliyet-
lerini anlattı.Yeni yasa ile gelen “Cami yapımından sonra müş-
temilatıyla birlikte Diyanet’e devredilir” hükmünün camilerdeki 
çok başlığı engelleyeceğini ve camilerle ilgili tüm kararların Di-
yanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütüleceğini belirten Yıldız, 
ayrıca yeni yasa tasarısında yer alan ve imamlara kariyer imkanı 
sağlayan maddenin de diyanet çalışanları açısından çok olumlu 
olduğunu belirtti.

TV 5,   dizilerinin çocuklar, gençler ve toplum  üzerin-
deki olumsuz etkileri ve çözüm önerileri üzerine Genel 
Başkanımız Ahmet Yıldız ile röpor-
taj yaptı. Yapımcılığını Fatma Acer’in 
yaptığı “Kırmızı Alarm”  programında 
yayınlanmak üzere gerçekleştirilen rö-
portajda  görüşleri alınan Diyanet-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Yıldız, dizilerde-
ki rol modellerin özellikle çocuklar ve 
gençler tarafından örnek alındığını, on-
ların olumsuz davranış ve sözlerinin de 

çocuklar ve gençler tarafından benimsendiğini kaydetti. 
Yıldız, dizilerin olumsuz etkilerinin hemen çıkabileceği 

gibi asıl olumsuz etkisinin 5-10  yıl son-
ra daha da artacağını ve bunun topluma 
büyük zararlar vereceğini kaydetti.

Toplumu olumsuz etkileyen diziler konu-
sunda suçu bir kesime yüklemenin yan-
lış olacağını belirten Yıldız, bu konuda 
gerek yapımcılar, gerek RTÜK, gerekse 
izleyicilerin üzerine düşeni yapması ge-
rektiğini kaydetti.

Dizilerdeki rol modeller çocuklara kötü örnek oluyor
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Bir özdeyiş hatırlıyorum, “Dünya karşılaşılan fırtına-
larla değil, geminin limana getirilip getirilemediğiyle 
ilgilidir…” kuruluşundan bugüne kadar tüm emeği ge-
çen arkadaşlarımız, Diyanet-Sen’i bugünlere getirmiştir. 
Sağlam limana demirlemişlerdir. Bu mücadelenin isimsiz 
kahramanları dahil olmak üzere, emeği geçen herkese te-
şekkür etmeyi bir borç biliyorum. Bu mücadeledeki yol-
culuk esnasında ahirete intikal edenlere Cenab-ı Hak’tan 
rahmet diliyor, kendilerini minnetle anıyorum. Çünkü bu-
gün geldiğimiz nokta onların emek ve alın teriyle gerçek-
leşmiştir. Onları unutmadık, unutmayacağız.
Değerli Arkadaşlar,
Bir meşhur deyimde olduğu gibi, “Bir çivinin bir nalı, bir 
nalın bir atı, bir atın bir kumandanı, bir kumandanın da bir 
ülkeyi fethettiğinin idrakindeyiz. Onun için Diyanet-Sen 
de hangi kademede görev yaparsa yapsın herkesin görevi 
büyüktür ve onurludur.
Temsil  ettiğimiz büyük misyon gereği vazife alanımız 
yalnızca camiyle sınırlandırılamaz. Madem ki İmam Hz. 
Resulullah’ın  makamına vekalet eder, o takdirde onun 
en küçük görevi namaz kıldırmak, en büyüğü ise İslami 
mefhumların tamamını cemiyetin bütün şubelerinde bay-
raklaştırmaktır. Bunun içindir ki Memur-Sen’in kurucu-
su merhum Akif İNAN Ağabeyimiz’in de beslendiği en 
önemli fikir kaynağı olan Üstat Necip Fazıl; “İmam, yer 
ve göğün kurtarıcı habercisidir.” demektedir.
Sevgili yol arkadaşlarım,
Görevimiz, görüş ve düşüncelerimiz, meselelere tavır ve 
yaklaşımımız ne olursa olsun unutmamamız gereken hu-
sus; hepimiz bu ülkenin insanlarıyız ve bu ülkenin sorun-
ları hepimizin sorunlarıdır.
Saygıdeğer İl ve İlçe Başkanlarım,
Allah’a şükürler olsun sizlerin gayretli çalışmaları netice-
sinde yetkiyi de bu yıl 13bin205  farkla aldık elhamdülil-
lah. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Ancak bu farkı 
görüp rehavete hiçbir zaman kapılmamalıyız. Seneye en 
az 25 bin fark yapmalıyız. Bizler genel merkez yönetici-
leri olarak daima sizlerin yanındayız. Sizin bu azim ve 
gayretinizle iftihar ediyoruz.

Can kardeşlerim,
Kısa zamanda dostluğa dair, kardeşlik akdini yürekler-
de ölümsüzleştirmeye dair, hayali bile mümkün olma-
yan mesafeler kat ettik. Kuruluşumuzdan bugüne kadar 
yaptıklarımızı sizlere anlatacak değilim. Bütün bu müs-
pet  gelişmelerin ardında sadece sizlerin fedakar duruşları 
vardır. Anadolu’nun en ücra köşelerinden gönderdiğiniz 
üye kayıtları Diyanet-Sen’i yetkili ve etkili sendika haline 
getirmiştir. Gönül ister ki bu hamiyetperver gayretleriniz 
yeni açılımlarla taçlansın.
Topyekun Diyanet ve Vakıflardaki camiamızın hukukunu 
gelişmiş ülkelerdeki memurların kazanımlarına eşitleye-
bilmek için hep birlikte başlattığımız sendikal mücadele-
nin ilk günlerini bir hatırlayınız. Hani o günler her birimiz 
farklı iklimlerden, farklı illerden hep aynı gaye, aynı ideal 
için yollara düşmüştük. En ücra köylerdeki arkadaşlarımı-
za ulaşabilmenin azmini kuşanmıştık. Gelin şimdi canlar 
bir olalım, o günkü hizmet akdini hep birlikte yarınlara 
taşıyalım.
Meydan yerine çağrıldığı zaman “sağına ve soluna ba-
kınmadan, fert fert ben varım” deme liyakat ve cesaretine 
sahip, hizmet neferlerini halkamıza dahil edelim. Ede-
lim ki heyecanımız yeni kazanımlarla hizmete dönüşsün. 
Ama bunu yaparken ayrık otlarına, fücür çiçeklerine yer 
vermeden hareket etmeliyiz. Diyanet-Sen bir gül bağıdır. 
Hep güllerle var olacaktır inşallah.
Milletimizin yüzünü güldürmek ve teşkilatlarımıza sahip 
çıkmak konusunda, sizlerle kader birliği yaptık. Yaptı-
ğımız iş,gönül seferberliğidir. Her birimiz bir muhabbet 
fedaisi olarak çalışacağız. Davamız ulvi,hedefimiz ise 
büyüktür. Memur-Sen ve Diyanet-Sen kadrolarının en 
büyük sermayeleri iyi niyet,ihlas ve samimiyettir. İnan-
cımız fedakarlık yapmayı gerektiriyor. Vefa ve sadakat 
bineklerimiz olmalı. Çok dar imkanlar ve çetin zorluklar, 
şartların getirdiği psikolojik baskılara rağmen, değer ve 
ideallerimizden taviz vermemeliyiz. Saatlerimizi hep bir-
likte zafere ayarlamalıyız diyor, ifade etmeye çalıştığım 
bütün bu insani mefhumların yüreklerde karar kılması 
için dualarınızı bekliyorum.
 Biz gelmedik kavga için
 Bizim işimiz sevgi için
 Hakkın evi gönüllerdir
 Gönüller yapmaya geldik.
Allah’ın selamı üzerinize olsun.                                                                                    

SEVGİ VE  
MUHABBETİN BEDELİ…

Lütfi ŞENOCAK

Genel Araştırma ve Dış İlişkiler Sekreteri                                                                                           
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Diyanet- Sen’in Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
kuruluşunun 83. yıl dönümü münasebetiyle 3 
Mart 2007’de Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı 

  Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde düzenlediği panele 
yoğun bir katılım gerçekleşti. Diyanet İşleri Eski baş-
kanlarından  Prof. Dr. Sait Yazıcıoğlu’un başkanlığında 
gerçekleştirilen “Diyanetin Bugünü ve Geleceği”konulu 
panele Diyanet İşleri Eski Başkanlarından Prof. Dr. Sü-
leyman Ateş, Dr. Lütfi Doğan ve Lütfi Doğan katıldılar. 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın geçirdiği süreci anılarıyla 
anlatan eski başkanlar, gayretli çalışmaların meyvesi-
ni vermeye başladığını ve yeni sürecinin daha da iyiye 
doğru gittiğini vurguladılar. Panel sonrası programa ka-
tılan Diyanet İşleri Eski Başkanları’na birer plaket tak-
dim edildi.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız ve diğer yö-
netim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
programın sabahki bölümünde Yıldız ve  protokolün 
konuşmalarının ardından öğleden sonra panele geçildi. 
Programa DYP Genel Başkan Danışmanı Dr. Muham-
med Çakmak, Evrensel Hafızlar Derneği Genel  Başka-
nı Abdülkadir Sağlam, Evrensel Hafızlar Derneği Baş-
kan Yardımcısı İbrahim Başaran, Ankara İl Müftüsü M. 
Hakkı Özer, Eski milletvekili ve GİK üyesi Yaşar Can-
bay, Diyanet-Sen Onursal Başkanı İsmail Karakaya, 
TBMM Başkan Danışmanı ve Memur-Sen Eski Genel 
Başkanı Fatih Uğurlu, Ankara Müftü Yardımcısı Eyüp 

Demir, Erzurum Eski Milletvekili Mehmet Kahraman, 
Bakanlık Vaizi Abdurrahman Kahyaoğlu, Emekli Bir-
Sen Genel Başkanı Esrafil Odabaş, Diyanet İşleri Baş-
kan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Görmez ve 81 ilden 
gelen Diyanet-Sen İl  ve Şube Teşkilatları Başkanları  
ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Panel sonrası Diyanet 
İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Görmez ka-
tılımcıların sorularını cevaplandırdı.

Panel öncesinde Diyanet-Sen İl Teşkilatları’ndan  2006 
Mayıs-2007 Şubat  arasında en fazla üye yapan iller ile 
ildeki personelin yüzdelik dilimine göre en fazla üye 
yapan illerin başkanlarına birer plaket verildi.

Diyanetin Bugünü ve 
Geleceği Paneli Yapıldı 
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Diyanet-Sen İstanbul II nolu Şube kongre seçimleri 19 
Mayıs 2007’de Üsküdar Belediye Meclis Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonucu   Musa Hakan 
ve listesi  İstanbul II nolu Şube’nin yönetimine seçildi. 
Yapılan kongre sonucu yeni yönetim, denetim, disiplin 
ve üst kurul üyeleri belirlendi.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız ve yönetim 
kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu İstanbul II nolu 
şube organ seçimlerinin divan başkanlığını Genel Mali 
Sekreter Remzi Sarıoğlu yaptı. 112 delegesi bulunan 
şube seçimlerinde 113 delege oy kullandı. 2 oyun geçer-
siz sayıldığı oylamada  67 oy alan Musa Hakan listesi 
İstanbul II nolu Şube yönetimine seçildi.

İstanbul II nolu Şube Yönetim Kurulu şu isimlerden 
oluşuyor:
Başkan: Musa Hakan
Sekreter: Sedat Canbaz

Teşkilat Sekreteri: Mehmet Yüce
Mali Sekreter: Hikmet Yurtman
Mevzuat Sekreteri: Osman Osmanoğlu
Eğitim Sekreteri: A.Aslan Mete
Araştırma ve Dış İlişkiler Sekreteri: Meryem Uçma

Şube Kongreleri Başladı
İstanbul II nolu Şube yeni yönetimini seçti 

Diyanet-Sen Kastamonu Şubesi 2. olağan genel kuru-
lunda yapılan seçimler sonucu İrfan Bakır listesi en çok 
oyu alarak yönetime seçildi.  20 Mayıs 2007’de yapılan 
genel kurul toplantısında Memur-Sen Konfederasyonu 
sendika yönetimlerinden çok sayıda yöneticinin yanı 
sıra  Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız ve yöne-
tim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Diyanet-Sen Genel Mali Sekreteri Remzi Sarıoğlu’nun 
divan başkanlığını yaptığı seçimler sonucu yötetim, de-
netim, disiplin ve üst kurul üyeleri belli oldu.

Diyanet-Sen Kastamonu Şubesi’nin yeni yönetimi şu 
isimlerden oluşuyor:
Başkan: İrfan Bakır
Şube Sekreteri: Özay Özkurt

Teşkilat Sekreteri: Hüseyin Yaşar
Mali Sekreter: Nahit Kırdıoğlu
Eğitim Sekreteri: Ali Mengi
Mevzuat Sektereti: Murat Öztürk
Araştırma ve Dışilişkiler Sekreteri: Yusuf Tütmez

Kastamonu Şube Kongresi yapıldı

Denetleme Kurulu genel merkezimizi denetledi
Diyanet-Sen Denetim Kurulu rutin denetimlerinden bi-
rini daha gerçekleştirdi. 2005 yılında Diyanet-Sen Ge-
nel Kurulunda Denetleme Kurulu olarak seçilen Başkan 
Mustafa Demir ve üyeler Feyat Asya ve Ahmet Tahiroğlu 
tarafından 28-29 Mayıs 2007 tarihlerinde denetlenen Di-
yanet-Sen Genel merkezi disiplinli ve ilkeli çalışmalarına 
devam ediyor. 
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Hikayeyi bilirsiniz.  Harun Reşid bir gün atına binip şöyle bir 
gezinti yaparak dinlenmek istediğinden Bağdat’ın dışına çı-
kar, yol kenarında yaşlı bir zatın hurma fidanı dikmekte oldu-
ğunu görür. Yaşlı bir adamın hâlâ fidan dikmeye uğraştığını 
biraz garip bularak sorar:
-Baba, ne yapıyorsun; bu yaştan sonra fidan mı dikiyorsun? 
-Evet oğul, görüyorsun ya hurma fidanı dikiyorum.
-Peki, diktiğin bu hurmalar kaç senede meyve verecek der-
sin?
-Hiç belli olmaz oğul; beş senede, on senede, hatta yirmi se-
nede ancak meyve verenler de olur.
-Demek ki diktiğin hurmaların meyvesini yemen, biraz şüp-
heli. Mademki sen hayatta iken meyve vermeyecek, o halde 
bu zahmetleri neden çekiyor; meyvesini yiyemeyeceğin fi-
danların meşakkatine neden katlanıyorsun?  İhtiyar bu defa 
şu cevabı verir:
-Oğul, bizden evvelkiler dikip gitmişler, biz onların diktiği 
fidanların meyvesini yedik. Şimdi ise sıra bize geldi, biz de 
dikelim de bizden sonra gelenler yesinler. Cevap hoşuna gi-
den Harun Reşid:
-Al baba, güzel konuştun, der kendisine bir kese dolusu altın 
atar.   Altın dolu keseyi havada kapan ihtiyar: 
-Allah’a hamd ederim ki, başkalarının diktiği fidanlar sene-
lerce sonra meyve verdikleri halde, benim diktiklerim işte bu 
anda meyvesini verdi, der.  Harun Reşid, bu söze de hayran 
olur; ihtiyara bir kese dolusu altın daha atar. Ak sakallı zat, 
bu sefer de şöyle söylenir: 
-Allah’ıma şükrolsun ki, başkalarının diktiği fidanlar sene-
de ancak bir defa meyve verdiği halde, benimkiler iki defa 
meyve verdiler!..Halife, ihtiyarın bu sözüne de hayran kalır 
ve tekrar çıkardığı bir kese altını daha atarak, yanındaki ve-
zirine: “-Burada daha fazla konuşmayalım, yoksa bu ihtiyar 
bizde para bırakmayacak” diyerek oradan hızla uzaklaşır.
Diyanet-Sen kurulduğunda ve yasada yerini almaya çalıştı-
ğında bazıları bize padişahın sorusu gibi sorular soruyordu: 
“Din görevlisinin sendikası olur mu? Sendika kuracaksınız 
da ne olacak? vb. Ama görüldü ki sendika kurmakla çok ha-
yırlı bir hizmet yapılmış oldu. Çünkü yirmi yılda yapılama-
yanlar yetkili olduğumuz 3-4 yılda yapılmıştır.
1- ÜCRETLERDE  İYİLEŞTİRME : Üç yıl önce 570-600 
YTL arasında olan ücretler bugün 1000 YTL’ nin üzerine çık-
mıştır. Bu % 60 civarında bir iyileştirme demektir. 
2-EK DERS ÜCRETİ:  Yaz kurslarına “ek ders ücreti” sağ-
lanması suretiyle yıllardır verilen bu hizmetin hem daha kali-
teli verilmesi,  hem de din görevlilerinin ücretlerinin kısmen 
de olsa iyileştirilmesi sağlandı.  
3-KADRO : 30  bin civarında olan boş ve açık kadro sayısı; 
12 bin vekil imamın asalete geçirilmesi ve ardından peyder-
pey verilen kadrolarla 15 binin altına düşmüştür. Dinden ta-

sarruf olmayacağının bilinmesini ve 
bu kadroların bir an önce doldurul-
masını istiyoruz. Bütün boş kadrola-
rın doldurulacağı sözünü hükümetten 
aldık. Ana muhalefetten de bu konu-
da destek sözü aldık.  
4-DİB TEŞKİLAT YASASI: 1979 
yılından beri bir türlü çıkarılamayan 
DİB Teşkilat yasasının çıkarılması sözünü hükümetten ve 
buna destek sözünü de ana muhalefetten almıştık. Ancak, 
Cumhurbaşkanlığı ile gündeme gelen son sıkıntılı durum bu 
konunun seçim sonrasına kalmasına neden oldu. 
5-SÖZLEŞMELİ PERSONEL: Yıllardır Kur’ an 
Kursları’nda ücret almadan hizmet veren fahri hocalarımızın 
sözleşmeli olması sağlanmıştır. Beş bin olan Kur’an  Kurs-
larımıza yeterli hocanın verilmesini bekliyoruz. Bu konuda 
olumlu gelişmeler bekiyoruz.
6-TCK 219. MADDEYE HAFİFLETME: Din görevlile-
rinin hükümet icraatları hakkında konuşmalarını yasaklayan 
ve üç yıla kadar hapis cezası getiren bu maddenin kaldırılma-
sı yönünde girişimlerimiz sonucu madde kaldırılmadı; ancak 
ceza hafifletilerek tecil edilebilir ve paraya çevrilebilir hale 
getirildi.
7-ASILSIZ ŞİKAYETLERE SON: Din görevlilerinin asıl-
sız ve mesnetsiz şikayetlere maruz kalmaması için Dilekçe 
Kanunu’nun uygulanmasını istedik. Bu madde metinlerini 
KİK görüşmelerinde iki kez gündeme getirerek KİK kararları 
olarak metne koydurduk. Ayrıca, asılsız şikayetler yapılma-
sı durumunda bu şikayeti yapan hakkında yalan ve iftiradan 
dava açılması hükmünün,  Devlet Memurları Kanunu’nun 
25. maddesi gereği Kurum İdari Kurulu ( KİK) metnine ko-
nulmasını sağladık.
10- BANKA PROMOSYONLARI PERSONELİN HAK-
KIDIR: Yıllardır maaşların alındığı bankalar tarafından veri-
len ciddi miktarda promosyonların gerçek hak sahiplerine ve-
rilmesini istedik. 2006 toplu görüşmelerinde bu konunun ka-
bul edilmesi sonucu Kasım 2006 KİK kararları ile Diyanet’te 
promosyonları çalışanlara vermeyi kabul etmiş oldu. 
11-KEY HESAPLARI ÖDENİYOR: Memurlardan önceki 
hükümetler döneminde kesilen Nemalar gibi KEY hesapları-
nın da hak sahiplerine ödenmesi yönünde kanun çıktı. 
12-YARDIMCI VE TEKNİK HİZMETLERDE ÇALI-
ŞANLARA HAKSIZLIK:  Bütün bu kazanımlara rağmen  
yardımcı hizmetler ve teknik hizmetlerde çalışan yaklaşık 
1500 Diyanet çalışanı üvey evlat muamelesi görmeye devam 
ediyor. Bu haksızlığın çıkarılacak yeni teşkilat yasası ile gi-
derileceğine inanıyoruz.
Diyanet-Sen’in  bu hizmetleri neticesi her yıl üye sayısı ar-
tıyor ve her yıl yetkili oluyor. Giderek artan bu ilgi ve gü-
vene layık olmaya çalışıyoruz. Gayret bizden, muvaffakıyet 
Allah’tan.  

DİYANET-SEN MEYVE VERMEYE 
DEVAM EDİYOR… Remzi SARIOĞLU

Genel Mali Sekreter
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Din hizmetleri sınıfında hizmet veren sendikaların üye sa-
yılarının belirlenmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 
yapılan toplantı sonucunda Diyanet-Sen 36 bin 135 üye 
sayısı ile kolunda en çok üyeye sahip sendika oldu.  
Diyanet İşleri Başkanlığı ile sendikalar arasında 
23.05.2007 tarihinde yapılan toplantıda sendikaların üye 
sayıları tespit edilerek imza altına alındı.
DİB Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fikret Karaman baş-
kanlığında gerçekleştirilen toplantıya DİB İdari ve Mali 
İşler Daire Başkanı Vekili Nevzat Birlikçi, Diyanet-Sen 
adına Genel Sekreter Mehmet Bayraktutar, Genel Teşki-
latlandırma Sekreteri İlyas Baş katıldı.
Mayıs 2007 itibariyle 36 bin 135 üye sayısı ile en yakın 
rakibine 13 bin fark atarak bu yılda Din hizmetleri sını-
fında en çok üyeye sahip olmayı başaran Diyanet-Sen’in 
yetkisi vakıf çalışanlarının tespiti ve resmi gazetede ya-
yınlanmasının ardından resmiyete kavuşacak. 
Teşkilatları ve Genel Merkez yönetimi ile bu yılda ça-
lışmalarını aralıksız sürdüren Diyanet-Sen ailesi yetkili 
sendika olmaya, hizmete, büyümeye ve kazanmaya de-
vam ediyor.

Sendikalar arası detay ve illere göre üye dağılımı aşağı-
dadır.

DİYANET-SEN AİLESİ YETKİYE 
VE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Yıllardır teşkilat yasası bulunmadan yürütülen ve 
Türkiye’nin en eski kurumlarından biri olan Diyanet İş-
leri Başkanlığı TBMM’ye sunulan yasa tasarısı ile teşki-
lat yasasına kavuşmayı planlıyordu. Ancak yurtdışı hiz-
metleri ile ilgili tek maddenin kabul edildiği yasa tasarısı 
TBMM’nin tatile girmesiyle birlikte başka bahara kaldı.
 Diyanet İşleri Başkanlığı’nı yeniden yapılandıran yasa 
tasarısında yeni düzenlemeler yer alıyordu. 

Taslakta din görevlileri için kariyer sistemi getirilmesi, 
vaizler için uzman vaiz ve başvaizlik kariyer basamakları, 
cami ve mescitlerde din hizmetlerini yürüten imam-hatip-
ler için uzman imam-hatip ve başimam-hatip olarak kari-

yer basamaklarında yükselebilmeleri düzenleniyordu.
Ayrıca tasarıda yurtdışı görevinin yasal alt yapısının oluş-
turulması ve yeni yapılanlar ile mevcut bütün camilerin 
yönetim ve denetiminin Diyanet’e devredilmesi yer alı-
yordu. 
Yalnızca yurt dışı hizmetleri ile ilgili bir maddenin kabul 
edildiği DİB Teşkilat Yasa Tasarısı yine beklemeye alın-
dı.
Bunca yıldır DİB’in  teşkilat yasasının olmamasının bü-
yük eksiklik olduğunu savunan Diyanet-Sen  teşkilat 
yasası’nın gelecek dönemde vakit kaybetmeden çıkarıl-
ması için gerekli çalışmaların yapılmasını istiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığını yeniden yapılandıracak olan ve din görevlilerine başimam, 
uzman imam gibi kariyer sistemi getiren yasa tasarısı TBMM’den geçemedi. DİB 

Teşkilat Yasası bir başka bahara kaldı. 

DİB Teşkilat Yasası Başka Bahara Kaldı
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Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız ve  Me-
mur-Sen ve Diyanet-Sen Genel Eğitim Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler Sekreteri Süleyman Bahadır, 23 Mart’ta 
Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezi’ni ziyaret ederek yaşlılara karanfil dağıttılar. 
18-24 Mart Yaşlı-
lar Haftası dola-
yısıyla gerçekleş-
tirilen ziyarette 
Yıldız ve Ba-
hadır,  huzurevi 
sakinleri için dü-
zenlenen prog-
ram da katıldı. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkan-
lığı seçimi konusundaki istişareler kapsamında AK 
Parti Genel Merkezi’nde Memur-Sen Genel Başka-
nı Ahmet Aksu, Yönetim Kurulu Üyeleri ile bağlı 
sendikaların genel başkanları ile  görüştü. 
17 Nisan 2007’de Başbakan Erdoğan ile 1,5 saat 
görüşen Memur-Sen heyetinde Memur-Sen Genel 
Başkanı Dr. Ahmet Aksu, Diyanet-Sen Genel Baş-
kanı Ahmet Yıldız, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu, Bem-Bir Sen Genel Başkanı 
Mürsel Turbay, Toç-Bir-Sen Genel Başkanı Günay 
Kaya ve Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri hazır 
bulundu.

Memur-Sen Heyeti Başbakan ile Görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu yeni 
hazırlanan teşkilat yasası taslağında sendika yasağının 
bulunmadığını kaydetti.

13 Mart 2007’de gerçekleştirilen ziyarete Memur-Sen 
Konfederasyonu Başkanı Dr. Ahmet Aksu ve Diyanet-
Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız ve beraberlerindeki 
heyet katıldı.

Diyanet İşleri, Sendika 
Yasağından Vazgeçti

Diyanet-Sen Genel Merkez yöneticileri,  MEB’in Toplam 
Kalite Yönetimi (TKY) Uygulamaları Ödül Yönergesi’nin 
son 3 yıllık veri değerlendirmesinde 2000-2001 öğretim 
yılı kapsamında Ankara içinde ‘en kaliteli eğitimin verildi-
ği okul’ seçilen Tevfik İleri İmam-Hatip Lisesi ve Anadolu 
İmam-Hatip Lisesi Müdürü M.Rami Özalan’ı ziyaret ede-
rek başarılarından dolayı tebrik ettiler.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız, Genel Sekre-
ter Mehmet Bayraktutar, Genel Araştırma ve Dış ilişkiler 
Sekreteri Lütfi Şenocak, Genel Mevzuat ve Toplu Görüş-
me Sekreteri Zeki Çolak’ın katıldığı ziyarette Diyanet-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Yıldız başarılarından dolayı Tevfik 
İleri İmam-Hatip Lisesi Müdürü M.Rami Özalan’ı tebrik 
ederek başarılarının devamını diledi. Başkentteki  bin 820 
eğitim kurumunun arasından sıyrılarak kalite ödülü alma-
nın kendilerini gururlandırdığını ifade eden Özalan, “Av-
rupa normlarına uygun eğitim veren bir okul olduğumuz 
ispatlandı. Hedefimiz, eğitimde mükemmellik anlayışı 
içinde örnek ve önder bir okul olmaktır. Bu yarış henüz 
bitmedi. Türkiye genelinde de birinci olmak için çalışaca-
ğız” dedi. 

Kalite ödülünü alan Tevfik İleri 
İmam Hatip Lisesi’ne Ziyaret

Diyanet-Sen’den Huzurevine 
Ziyaret
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Öncelikle, Vakıflar Genel Müdürlüğü-
müzün, Genel Müdürümüz Sayın Yu-
suf Beyazıt Bey’in göreve gelmesiyle 
birlikte özellikle son yıllardaki yoğun 
gayretleriyle, hiçbir dönemle mukaye-
se edemeyeceğimiz, yurt geneline eşit 
bir şekilde yayılan ve kamuoyunda da  
sıkça gündeme  gelen tüm vakıf hiz-
metlerinden dolayı emeği geçen  yö-
neticilerimize ve mesai arkadaşlarıma 
saygılarımı sunuyorum. 
Kurumumuzdaki verimliliğin artırıl-
ması, personel kalitesinin çok daha 
üst seviyelere getirilmesi için, Di-
yanet-Sen olarak yetkililerimiz ve 
personelin katkılarıyla yaptığımız ve 
yapmak istediğimiz çalışmalarımız-
dan bazılarını sizlerle paylaşmak is-
tiyorum. 
TBMM’de görüşülerek kısmen yasa-
laşan Vakıflar Kanunu ile ilgili olarak;  
1- Başbakanlık fazla çalışma ücreti-

nin taşra teşkilatlarımız dahil tüm 
personele verilmesi için genel mü-
dürümüzden 2006 Vakıf Haftası 
açılışında söz alınarak, kanun kap-
samına dahil edilmesi, 

2- Kadro karşılığı olabilecek, önlisans 
ve lisans mezunu şef kadrosu üze-

rindeki tüm ünvanlı kadrolar için, 
Adalet Komisyonu  Alt Komisyon 
çalışmaları esnasında gerekli mü-
cadelelerin yapılması, 

3- Kanunun “Performans Ücreti” baş-
lıklı 72’nci maddesi kapsamına 
“vakıf kira gelirlerinin yüzde üçü-
nü geçmemek ve maaşlarının üçte 
birini aşmamak üzere, Meclisçe 
belirlenecek usûl, esas ve oranda 
ödeme yapılabilir. Bu ödemeler-
den damga vergisi hariç kesinti ya-
pılmaz.” fıkrasının konulması için 
bizzat komisyonda çalışma yapa-
rak kanun kapsamına alınması  için 
destek verilmesi, 

Yapmak istediklerimiz;  
4- Banka promosyonlarının çok daha 

iyi kazanımlarla personelimize ve-
rilmesinin sağlanması için gerekli 
çalışmaların yapılması,  

5- Personel kalitesinin yükseltilmesi, 
verimliliğin artırılması için, ku-
rumumuz bünyesinde yapılmakta 
olan, Mimar, Mühendis, Tekniker, 
Teknisyen, Avukat, Uzman, Araş-
tırmacı,  vb. benzer  meslekler ile 
ilgili   hizmet içi eğitimlerin ve-
rimliliğinin artırılması konusunda 
gerekli çalışmaların yapılması ve 
diğer  kamu kurum ve kuruluşlarda 
yapılan eğitimlere de katılımların 
sağlanması için gerekli çalışmala-
rın yapılması, 

6- Kurumumuz personelinin fayda-

lanabileceği dinlenme tesisleri-
nin ayarlanması, spor etkinlikleri 
ile piknik vb. organizasyonların 
yapılması, sosyal tesislerin tüm 
personelin en uygun şartlarda 
faydalanacağı şekilde, özellikle 
Ankara ve İstanbul’da kurulması, 
taşradaki misafirhanelerin kali-
tesinin artırılması, Ankara’da bir 
adet kreşin açılması, İzmir Bölge 
Müdürlüğü’nde çalışan personel 
için servis konulması, engelli ya-
kınları bulunan personele gerekli 
desteklerin verilmesi, vakıf üni-
versite ve hastanelerinden tüm 
personelimizin uygun şartlarda 
faydalanması gibi bir çok konunun 
bulunduğu sosyal içerikli talepleri-
mizin çözümü noktasında gerekli 
çalışmaları yapmaktayız. 

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağ-
lı Diyanet-Sen olarak, Vakıflar Ge-
nel Müdürlüğümüz merkez ve taşra 
teşkilatlarımızda çalışan tüm perso-
nelimizin ekonomik durumlarının,  
özellikle Kredi ve Yurtlar Kurumu, 
Sağlık Bakanlığı vb. kamu kurum ve 
kuruluşlarında çalışan personelin se-
viyesine çıkarılmasını, tüm yetkilile-
rimizden bekliyoruz. 
Genel müdürlük ve taşra teşkilatın-
da çalışan personelimizin sorunları-
nın çözülmesi konusunda,  sendikal 
çalışmalarımıza tüm hızıyla devam 
edeceğimizi belirtir; 
Saygı ve hürmetlerimi sunarım. 

Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ile ilgili faaliyetler

Her yıl, Mayıs ayının ikinci haftasın-
da kutlanan Vakıflar Haftası bu yılda 
7-13 Mayıs 2007 tarihleri arasında 
yurt genelinde çeşitli etkinlikler ile  
kutladı. Ankara’da TOBB Üniversi-
tesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti-
rilen programa  Vakıflar Genel Müdü-
rü Yusuf Beyazıt,  Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şa-
hin ve TBMM Başkanı Bülent Arınç 
katılarak birer konuşma yaptılar. 
Vakıflara yaptıkları üstün hizmetler-
den dolayı vakıf hizmetinde bululan-
lara ödüllerinin verilmesinin ardından 

resim, kompozisyon, hat, fotoğraf, 
anı, proje yarışmalarında dereceye 
girenlere ödülleri verildi. 
Hafta boyunca vakıf hizmetleri konu-
sunda  çeşitli etkinlikler düzenlenerek 
ecdadımızdan bizlere kalan bu güzel 
miras en güzel şekilde yaşatılmaya çalı-
şıldı. Yurt genelinde Vakıf Müzelerinin 
açılışı ile 10-13 Mayıs tarihleri arasın-
da  İstanbul Feshane’de  yeni vakıfları-
mızın katılımıyla fuar düzenlendi. Yurt 
genelinde, vakıf kuran ecdadımızın 
ruhları için hatim ve mevlit okutuldu, 
24 Bölge Müdürlüğü nezdinde Vakıf 

Ormanı kurulması çalışmaları yapıldı. 
13 Mayıs 2007 tarihinde geleneksel 
hale gelen Lise 1. sınıf öğrencilerine 
yönelik “Vakıf Eserlerini Geziyorum 
Yürüyüşü” düzenlendi. 

Fehmi GÜLLÜ
Diyanet-Sen 
Ankara Şube 
Eğitim Sekreteri

VAKIFLAR HAFTASI KUTLANDI

VAKIF ÇALIŞANLARININ SESİ



DİYANET - SEN / HAZİRAN 2007 ��

2006 yılı toplu görüşmelerinde 2.5 
milyon kamu çalışanına sahip çıka-
rak, haklarını sonuna kadar koruyan 
Memur-Sen’in, Kamu İşveren Kurulu 
ile imzaladığı mutabakat metninin bir 
maddesi daha hayata geçirildi. Maaş 
ödeme protokolü karşılığı “promos-
yon” adıyla bankalarca sunulan nakdi 
hediyenin çalışanlara dağıtılması için, 
gerekli yasal düzenleme, 12.05.2007 
tarihli Resmi Gazete’de yayınlana-
rak, yürürlüğe girdi. 

Böylece Memur-Sen ile Kamu İşve-
ren Kurulu arasında imzalanan Taraf-
larca Üzerinde Çalışılarak Sonucuna 
Göre Hareket Edilmesi Öngörülen 
Hususlar’ın 5. maddesinde yer alan 
memur maaşlarının nakden ödendiği 
bankalarca verilen promosyonların 
kamu çalışanlarına verilmesi için ya-
sal düzenlemenin yapılmasıyla, 2006 
yılı toplu görüşmelerinde soysal ve 
özlük haklarda imzalanan mutabakat 
metninin önemli bir maddesi daha 
hayata geçirilerek, memurlara kaza-

nım sağlanmıştır. Çalışanlara hayırlı 
olsun der, Kamu İşveren Kurulu ile 
imzaladığımız metnin takipçisi olma-
ya devam edeceğimizi bildiririz. 

Konut Edindirme Yardımı (KEY) 
kesintilerinin hak sahiplerine öden-
mesine ilişkin yasa tasarısı Resmi 
Gazete’de yayınlandı. 

2006 yılı toplu görüşmelerinde 2.5 
milyon kamu çalışanına sahip çıka-
rak, haklarını sonuna kadar koruyan 
Memur-Sen’in, Kamu İşveren Kurulu 
ile imzaladığı mutabakat metninin bir 
maddesi daha hayata geçirildi. Resmi 
Gazete’de, Konut Edindirme Yardımı 
(KEY) kesintilerinin hak sahiplerine 
ödenmesine ilişkin yasa, Cumhurbaş-
kanı Ahmet Necdet Sezer tarafından 
onaylanarak, yayınlandı. 

Memur-Sen ile Kamu İşveren Ku-

rulu arasında imzalanan Taraflar-
ca Gerçekleştirilmesi Benimsenen 
Hususlar’ın 9. maddesinde yer alan 
KEY Hesaplarının Tasfiyesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ile ilgili olarak çalış-
malarına başlayan Memur-Sen, Ha-
zine Müsteşarı İbrahim Çanakçı’yı 
ziyaret ederek, KEY Hesaplarının 
Tasfiyesi ile ilgili çalışmalarda bulun-
muştu. Taraflarca Gerçekleştirilmesi 
Benimsenen Hususlar’ın 9. madde-
sinde yer alan, “KEY Hesaplarının 
Tasfiyesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ile ilgili olarak konfederasyonların 
görüşlerinin alınması” maddesinin 
gereği gerçekleştirilen görüşmede, 
Memur-Sen Konut Edindirme Yardı-

mı (KEY) hesaplarının hak sahiple-
rine yasal faiziyle ödenmesini talep 
etti. Memur-Sen ve Hazine Bakanlığı 
Müsteşarlığı arasında yürütülen ortak 
çalışma sonucunda KEY Hesapları-
nın Tasfiyesine İlişkin Kanun Tasarısı 
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürür-
lüğe girdi.

 “PROMOSYON”lar memurun

KEY ödemeleri kabul edildi

Hacı Tekin

Diyanet-Sen Adıyaman Şubesi 
üyesi Hacı Tekin 05 Şubat 2007 
tarihinde geçirdiği kalp krizi 
sonucu vefat etmiştir. Merkeze 
bağlı Büklüm Köyü  İmam Ha-
tibi olan  Hacı Tekin 22 yıldır 
görev yapıyordu. 5 çocuk babası 
olan Tekin’e Allah’tan rahmet 
yakınlarına sabrı cemil dileriz.

Diyanet-Sen Genel Merkez

VEFAT HABERLERİ
Nural Çetin

 Tokat’ın Erbaa ilçesi Karaka-
ya Kasabası İman Hatibi Nu-
ral Çetin 15.03.2007’de teda-
vi gördüğü kanser hastalığına 
yenik düşerek vefat etmiştir. 
Tokat Diyanet-Sen üyemiz 
olan Nural Çetin’e Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabrı 
cemil ve başsağlığı dileriz. 

Diyanet-Sen Genel Merkez
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Memur-Sen ve bağlı sendika üyelerinin Türkiye Finans 
Katılım Bankası işbirliği ile uluslar arası sağlık hizme-
ti veren Medline’nin çeşitli uygula-
malarından yararlanmasını sağlayan 
proje Swiss Otel’de gerçekleştirilen 
bir programla tanıtıldı. 

Memur-Sen, Medline ve Türki-
ye Katılım Bankası’nın imzaladığı 
protokolle Memur-Sen üyeleri bir 
yıl boyunca Medline’nin acil sağ-
lık hizmetlerinden yararlanabilecek.  
Swiss Otel’de gerçekleştirilen proje-
nin tanıtım toplantısına Memur-Sen 
Genel Başkanı Dr. Ahmet Aksu, Tür-
kiye Finans Katılım Bankası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, 
Esas Holding ve Medline Yönetim 
Kurulu Başkanı Emine Kamışlı Sa-
bancı, sendika başkanları, bürokratlar, 
siyasiler ve Memur-Sen İl Temsilcisi 
ve üyelerinden oluşan kalabalık bir 
davetli topluluğu katıldı.

 Toplantıya Diyanet-Sen’i temsilen 
Genel Başkan Ahmet Yıldız, Genel Sekreter Mehmet 

Bayraktutar, Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekre-
teri Zeki Çolak ve Genel Eğitim Basın Yayın ve Halkla 

İlişkiler Sekreteri Süleyman Baha-
dır katıldı.

Acil sağlık sektörünün öncü ku-
ruluşu Medline ve Türkiye’nin 
en büyük katılım bankası Türki-
ye Finans işbirliği ile Memur-Sen 
üyelerine yönelik gerçekleştirilen 
proje doğrultusunda, Türkiye Fi-
nans kredi kartı sahibi Memur-Sen 
üyeleri aynı zamanda Medline 
Acil Sağlık Hizmet Paketi’nin de 
sahibi oluyor. Bu proje ile Memur-
Sen üyeleri; Medline Acil Sağlık 
Hizmetleri kapsamında sunulan 
“Telefon ile Tıbbi Danışmanlık, 
Doktorlu Kara Ambulansı, Sağ-
lıkta Avantajlar Dünyası ve Hava 
Ambulansı” hizmetlerinden üc-
retsiz faydalanıp, belirli illerde 
alacakları ilkyardım eğitimlerinin 
yanı sıra, 10.000 YTL’lik ferdi 

kaza sigortasının da sahibi olacaklar.

Memur-Sen Akademisi eğitim se-
minerlerine başladı. “Sendikacılığın 
eğitime dayalı olarak kamu görevlile-
rince özümsenmesi ve çalışanlara bi-
limsel bir hizmet sunulması’’ amacıy-
la çalışmalarına başlayan Memur-Sen 
Akademisi ilk eğitim seminerini 5-6 

Mayıs tarihlerinde Tes-İş Sendikası 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi. 
Yoğun bir katılımın gerçekleştiği eği-
tim seminerine Memur-Sen ve bağlı 
sendikalarının yönetici ve temsilcileri 
katıldı. 

Medline’den Memur-Sen üyelerine “Acil 
Sağlık Hizmeti” paketi

Memur-Sen Akademisi İlk Eğitim 
Seminerini Gerçekleştirdi

Türkiye’de konfederasyon olarak ilk 
defa “Kalite Yönetim Sistem Belge-
si” alan Memur-Sen, memur sendi-
kacılığında eğitimi tüm konfederas-
yonuna yayıyor. Memur-Sen Konfe-
derasyonu, Uluslararası Sertifikasyon 
Kuruluşu (CTR) tarafından 9001 
kalite belgesine layık görüldü. Böy-

lece Türkiye’de memur sendikaları 
içinde 9001 kalite belgesine sahip 
tek konfederasyon Memur-Sen oldu. 
Kalite belgesini düzenlenen törenle 
CTR Türkiye İcra Kurulu Başkanı 
Süleyman Elivar, Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Aksu’ya takdim etti. 

Memur-Sen 9001 Kalite Belgeli 
İlk Konfederasyon Oldu  
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Irak İşgalinin 5. yılında “Savaşa Ha-
yır!” kampanyası başlatan Memur-
Sen 29 Mart 2007’de  Irak Büyükel-
çiliği önünde yaptığı basın açıklama-
sı ile kampanyaya start verdi. 

81 ilde “Savaşa Hayır, Gözyaşı-
na Hayır, İşgale Son!” kampanya-
sı başlatan Memur-Sen, alanlar-
da, “Irak’ta, Filistin’de işgale son, 
ABD evine dön” diye haykıracak.   

Memur-Sen Genel Başkanı Dr. Ah-
met Aksu, Memur-Sen Genel Merkez 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Diyanet-
Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız, 
Genel Teşkilatlanma Sekreteri İlyas 
Baş ve diğer  bağlı sendika başkan-
ları ve HUDER Genel Başkanı Yusuf 
Erikel’in de katıldığı eylemde yap-
tığı konuşmada, “ABD ve işbirlikçi 
devletlerin Irak’ı işgalini kınadı.

Memur-Sen’den “Savaşa Hayır!” Kampanyası

AB’nin hibe programları çerçevesinde Memur-Sen 
Konfederasyonu’nun Kocaeli Belediyesi ile birlikte yü-
rüttüğü “Kamuda Sektörel Düzeyde İkili Sosyal Diyalo-
ğun Güçlendirilmesi Projesi” Hotel Angora Mola’da dü-
zenlenen basın toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı. Memur-
Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, bağlı sendika 

başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Mustafa Çöpoğlu’nun 
katıldığı toplantıda proje sahibi Memur-Sen Genel Eğitim 
Sekreteri Süleyman Bahadır, proje hakkında basın men-
suplarına ve katılımcılara bilgi verdi.

“Kamuda Sektörel Düzeyde İkili Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi 
Projesi” Basına Tanıtıldı

Memur-Sen Ulus Anafartalar Çarşısı önünde yaptığı basın açıklamasıyla 
Ulus’ta  meydana gelen terör saldırısını protesto etti.  Memur-Sen Genel 
Başkanı Dr. Ahmet Aksu, Genel Merkez  Yönetim Kurulu Üyeleri, bağlı 
sendika başkanları, Diyanet-Sen’i temsilen Genel Başkan Ahmet Yıldız ve 
yönetim kurulu üyelerinin katıldığı kitlesel basın açıklamasında  terör la-
netlendi. 

Memur-Sen Terörü Lanetledi

Sosyal faaliyetlerine her gün bir yenisi-
ni ekleyen Memur-Sen, “Kadın Aile ve 
İletişimi Semineri”ni büyük bir başarıyla 
gerçekleştirdi. 26–27 Mayıs 2007 tari-
hinde TEDAŞ Toplantı Salonu’nda ger-
çekleştirilen “Kadın Aile ve İletişim Se-
mineri” ile Memur- Sen il teşkilatların-
da görevli kadınlar Ankara’da buluştu.  

Memur-Sen’li Kadınlar  “Kadın Aile ve İletişimi Semineri” nde Buluştu

İnsanlığın iftihar tablosu Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) 
dünyaya teşriflerinin kutlandığı Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçeve-
sinde Memur-Sen dostları bir araya geldi. 24 Nisan 2007’de düzenlenen ve 
Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Dr. Ahmet Aksu, Genel Merkez 
Yönetim Kurulu Üyeleri, bağlı sendika başkanları ve çok sayıda davetlinin 
katıldığı etkinlikte duygulu anlar yaşandı.

Memur-Sen Kutlu Doğum Yemeğinde Buluştu
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Bugünün modern insanı, mide-
sini doyurdu ama ruhunu aç bı-
raktı.
Halbuki sen, insanın midesiyle 
toprağa bağlı ve bağımlı, ruhuy-
la ise Allah’a bağlı olduğunu 
hep hatırlatırsın.
Ruhun gıdası hakkında her ne 

kadar rivayetler muhtelif olsa da, sen hep bunun “inanç” 
olduğunu savunursun.
Amacı sadece yeme ve içmeye programlanmış, daha çok 
üretme ve daha çok tüketmeye endekslenmiş hayatın, bir 
zaman sonra havayı, suyu, çevreyi kirlettiğini görüyor ve 
buna üzülüyorsun. Değer yargıları tamamen  değişmiş, 
neyin yararlı ve neyin zararlı olduğundan ziyade, neyin 
daha rantabıl olup olmadığı sorgulanır hale gelmiştir. 
Hata bir batılının dediği gibi maalesef “Dün köle olan in-
san, bugün robot oldu.” 
Ne var ki, maddede imarı yakalayan insanlık, manada ir-
fanı kaybetti. Böylece her birimiz adeta refah toplumunun 
birer üyesi olabilirken, felâhı bir türlü yakalayamadık.
Dostlar! Ümitsizlik sizlere asla yaraşmaz!
Yarım bardak suyun tarifini yaparken, yarısının boş ol-
duğuna üzülmek yerine, yarısının dolu olduğuna şükre-
diyorsun.
Ayakkabıların çalınsa bile, ayaklarının yerinde olduğuna 
hamdediyorsun.
Bu göz, bu gönül, bu anlayış ve bu feraset sende olduğu-
na göre; gurbette (İslami hayatın dışında) çamura düşmüş 
altınlar var, kaldırılması gerek!
Hz. Adem’in kıblesine yönelmekte sorunu olan pek çok 
torunları var, yardım edilmesi gerek!
Ağrı’da gemisini arayıp, bir türlü Nuh’u aramayanlar var, 
gösterilmesi gerek!
Ezelde Rabbı ile imzaladığı kulluk sözleşmesini unutan-
lar var, hatırlatılması gerek!
Ama nasıl?
Onlara götüreceğin mesajın adını Rabbim “Kavl-i leyyin” 
(yumuşak söz) koymuş.
Susadıkça su isteyenlere tuz gösterenlerin bulunduğu şu 
zamanda, sen onlara su yolunu gösterecek, hatta onları 
suya kandıracaksın!
Sen laboratuvarda ilaç hazırlayan hekim gibisin. Bilirsin 
ki, ilaca kattığın zehir miktarı çok olursa hasta ölecek, az 

olursa şifa bulmayacaktır. Hep i’tidali muhafaza edecek, 
aşırılığın hiçbir zaman gitmeden sana gelen hasta sende 
şifa bulacaktır.
Hz. Peygambere hiddetle gelen Ömer’in ne hâle döndü-
ğünü, onda nasıl hayat bulduğunu pekâlâ bilirsin.
Çağımızın hastalığı strese yakalanmış insanımıza deva 
olacak, hep rahmeti ön plana çıkaracak tavsiyelerinle, 
onlara gülün dikenli olmasından şikayet etmek yerine, 
dikenler arasında gül yetiştiren Allah’a, şükretmelerini 
söyleyeceksin.
Gözü ayyıldızlı bayrağa, kulağı ezana hasret kalmış deli-
kanlıya, mensub olduğu bu necip milletin asalet dolu tari-
hiyle onur duyması gerektiğini öğreteceksin!
Bulundukları yerde sorun olan değil, eğer orada bir sorun 
varsa, onu hep çözen olmaları gerektiğini anlatacaksın!
Hz. Peygamber, takip edeceğin irşad üslubunu çizmiş, 
“Kolaylaştırın, zorlaştırmayın; sevdirin nefret ettirmeyin” 
buyurmuştur.
Yine bilirsin ki, yaşadığı yeri adeta cehenneme çeviren 
insanların va’dettiği cennete kimse iltifat etmez!
Dostlar! Allah’ın kulluğuna lâyık görüp yarattığı insanla-
rı, kardeşliğe lâyık görmeyenler var.
Cennetin kapısına oturmuş, orada gelip geçenin sicil kont-
rolünü yapanlar var. Adı dillere destan olsun diye zemzem 
kuyusunu kirletenler var.
İşte tüm bunları bilgin, becerin, ferasetin ve yumuşak us-
lubunla mahir bir usta, hazık (uzman) bir doktor gibi kır-
madan, dökmeden tamir edeceksin!
Belki; Hz. Nuh misali, inşa ettiğin gemiyi niçin inşa et-
tiğini bilmeyecek, hatta onu delmeye çalışacak, belki se-
ninle alay edecek olan insanlara da acıyacak onlara da el 
uzatacaksın!
Senin görevin bu!
Yunus’un diliyle, “Ben gelmedim davi için, benim işim 
sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya gel-
dim” diyeceksin.
Dostlar! Biliyorum belki nasihatımız zaiddir. Kaldır elle-
rini uzat Allah’a doğru, bize de dua et.
Dua et ki, karanlık yollar aydınlansın! Kilitlenmiş kollar 
açılsın! Parmak aralarına sıkıştırılmış dikenler dökülsün!
Sa’yiniz meşkur, zenbiniz mağfur, ameliniz makbul, ma-
kamınız cennet olsun!
Alnınız, yolunuz gibi açık olsun, Allah’a emanet olun!

GÖNÜL İNSANI OLMAK

Zeki ÇOLAK
Genel Mevzuat ve 
Toplu Görüşme Sekreteri              
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Kolunda yetkili sendika olarak Diyanet İşleri Başkanlığı 
ile Kurum İdari Kurul Toplantısı’na katılan Diyanet-Sen 
yine bir çok kazanım elde etti.  18.04.2007 - 29.05.2007 
tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda gerçekleş-
tirilen toplantılar sonucu gündem maddeleri görüşülerek 
bir çok konuda mutabakata varıldı. 

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fikret Karaman başkan-
lığında gerçekleştirilen KİK toplantılarına Diyanet-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Yıldız ve Genel Mevzuat ve Toplu 
Görüşme Sekreteri  Zeki Çolak katıldı. 

18 Nisan’da başlayan KİK görüşmeleri sonucu mutabaka-
ta varılan ve mutabakata varılamayan maddeler şöyle:

MUTABAKATA VARILAN MADDELER
1- KAMU GÖREVLİLERİNİN ÇALIŞMA 
KOŞULLARI

a) İşyeri Çalışma Şartları:

1- Başkanlık Yayınları dışında herhangi bir yayın veya 
kitabın veya amirlerce yazılan kitapların görevlilere satıl-
maması ve sattırılmaması.

2- Müftülüklerde mutemediye parası kesilmemesi için 
müftülüklere yazı yazılması. 

3- Merkezi camilere müezzin kayyım kadrosu verilmesi 
hususunda çalışmalar yapılması. 

4- Yaz kurslarında ek ders ücretlerinin zamanında öden-
mesi için gerekli özenin gösterilmesi.

b) izinler:

Din hizmetlerinde çalışan personelin haftalık 
izin kullanmasında Diyanet İşleri Başkanlığı 
Çalışma Yönergesinin 141 inci maddesi ile 
2005 Başkanlık Genelgesi’nin izin ve sağlık 
işlemleri maddesinin ilgili hükmüne göre iş-
lem yapılması.

c) Eğitim:

1- Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet perso-
neline istekleri halinde yabancı dil kursları 
düzenlenmesi için Başkanlıkça müftülüklere 
yazı yazılması.

2-Kutlu doğum haftası nedeniyle diyanet 
personeli arasında şiir, hutbe vb. yarışmalar 
yaparak ödüllendirilmesi için çalışmalar ya-
pılması.

3- Din hizmetleri sınıfında çalışan görevlile-
rin durumlarının tespiti ile ilgili olarak hiçbir 

görevlimizi rencide etmeden Din Eğitimi Dairesi Başkan-
lığına ait 13.04.2007 tarih ve 563 sayılı yazıda belirtilen 
esaslar çerçevesinde gerekli tespitin yapılması.

d) Kurum ve Sendika İlişkileri :

1 -Göreve yeni atananlar, imkanlar ölçüsünde ve mevzuat 
çerçevesinde oryantasyon eğitimine tabi tutulmaları ko-
nusunda çalışmalar yapılması.

2- CamiIerde bulunan taşınır tarihi değere haiz eser-
lerin koruma altına alınması ve sorumluluğun din gö-
revlilerinin üzerinden alınması hususunda çalışma ya-
pılması.

2-KANUNLARIN KAMU GÖREVLİLERİNE EŞİT 
UYGULANMASI İLE İLGİLİ KONULAR

a) Yurtdışı Görevlendirmeleri :

Yurt dışına görevli olarak giden müezzin kayyımların ye-
rine vekaleten atamaların yapılması.

b) Hac Görevlendirmeleri :

1-Kafile başkanı olarak hacca gidecek ilçe müftüleri, va-
izler, şube müdürleri, murakıplar, saymanlar ve din hiz-
meti sunan yüksek okul mezunu imam-hatip,müezzin 
kayyım ve kuran kursu öğreticisi yazılı imtihan yapılarak 
seçilmeli.

2-Hacca ihtiyaç kadar bayan görevlilerin gönderilmesi.

c) Kadro Çalışmaları :

1- Kadrosuz camilere kadro alınması için girişimlerde 
bulunulması ve münhal bulunan kadrolara atama yapmak 

KİK GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI
18 NİSAN 2007
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için başkanlıkça atama izinlerinin alınması çalışmalarına 
devam edilmesi.

2-Kur’ an Kurslarında yönetici olarak görevlendirilenlere 
yönetici kadrosu ihdas edilmesi için çalışmalar yapılması.

3- PERSONELİN MALİ HAKLARININ 
İYİLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR:

1- 5473 sayılı kanunla DİB, DHS ve GİH sınıflarına ve-
rilen %25 (100YTL) ek tazminatın mağdur edilen diğer 
hizmet sınıflarındaki (YHS,THS, SHS, EÖHS) yaklaşık 
1900 personele de verilmesi için Teşkilat Yasa Taslağına 
hüküm konulması.

2- Banka promosyonları ile yapılan hizmet alımlarının 
İlgili makamlarca belirlenerek duyurulacak yeni düzenle-
melerin bütün teşkilata duyurulması.

3- 100 YTL’nin polis emeklilerine yansıdığı gibi Diyanet 
emeklilerine de yansıması için hükümet nezdinde teşeb-
büse geçilmesi.

KURUM İDARİ KURUL (KİK) TUTANAĞININ 
UYGULANMASI

1-18.04.2007 tarihli Kurum İdari Kurul Görüşme Tutana-
ğının internette ve Temmuz 2007 Diyanet Aylık Dergi’de 
yayınlanması,

2-KİK Görüşme Tutanağı’nda yer alan maddelerin uygu-
laması konusunda sendikaya bir sonraki toplantıdan önce 
yazılı bilgi verilmesi hususları 2003/37 s. Başbakanlık 
Genelgesi uyarınca kararlaştırılmıştır.

3-İş bu mutabakat metni 18.04.2007 tarihinde Kurum İda-
ri Kurulunu oluşturan üyelerce iki (2) nüsha olarak düzen-
lenmiş olup, imza altına alınmıştır.

MUTABAKATA VARILAMAYAN MADDELER

1- Haseki Eğitim Merkezi mezunlarının görevde yüksel-
me sınavı açılıncaya kadar geçici kur’an kursu öğreticisi 
veya vaaz olarak görevlendirilmesinin sağlanması. Ayrıca 
Aşere Takrib eğitiminde takribe sadece beş kişiyi uygun 
görülüyor. Bu sınırlama kaldırılmalı, talep dikkate alın-
malı.

2-Başkanlık yöneticilerine, müfettişIere il ve ilçe müftü-
lerine ve tüm çalışan diyanet personeline 4688 sayılı yasa 
ile ilgili bilgilendirme seminerleri düzenlenmesi.

3-Her yıl mayıs ayında işyeri yetki belirlenmesi ile ilgili 
üye sayılarını belirten tevkifat listeleri ile birlikte cd or-
tamında sendikalara Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 
listelerin verilmesi.

4- Başkanlık merkezinde 10 yılını dolduran Şube Müdür-
lerinin de taşrada olduğu gibi yerlerinin değiştirilmesi.

5- Herhangi bir sebeple görevine son verilenlerin yargıda 

berat etmesi halinde göreve döndürülmesi.

6-Kurum içi atamalarında muvafakatin kaldırılarak puan 
sistemine geçilmesi.

7-Yurt dışı görevlendirmelerinde kısa dönem için 1 ay, 3 
ay ve 1 yıl görevli gönderileceklerin Önlisans ve İHL me-
zunları tercih edilmesi.

8-Din hizmetinde çalışan özürlü personelin hacda memur 
olarak görevlendirilmesi.

9-Kendi imkanlarıyla ve eşi ile birlikte hacca gidecek per-
sonele indirim yapılması ve kolaylık sağlanması.

10-Emekliliği hak etmiş personelden hacca hiç gitme-
yenlerden hizmet sürelerine bakılarak her yıl 250 görevli 
gönderilmesi.

ll-Merkez personeli ile taşradaki personel ayrım yapılma-
dan aynı unvanda olanlar iş yapmaları hususunda dikkat 
edilmeli (örnek merkezdeki bir memur mutfakta çalıştı-
rılmıyor ama taşradaki bir memur mutfakta çalıştırılıyor 
bunun gibi)

12-İlk defa hacca din görevlisi olarak gidecek olanlar im-
tihana alınmamalı ve hizmet sürelerine göre gitmeli. 2 ,3 
ve 4. kez gidecekler yazılı imtihanına katılmalı, hac imti-
hanını kazanan görevliler KPS sisteminde olduğu gibi her 
ilden puanlama sırasına göre gitmeli, çünkü hacı sayısı az 
olan illerde sınavda fazla puan alsa da hacı sayısı düşük 
olduğundan sıra gelmemekte, büyük illerde ise az puan 
alsa bile 3-4 sefer gidebiliyor. Bu adaletsizliğin düzeltil-
mesi.

13-Hac kafile guruplarının sayısının, daha verimli olması 
için 30 kişi olmalı.

14-Hac ve umre döneminde kiralanacak binaların teknik 
açıdan incelenmesi için teknik ekip teşkil edilmesi.

15-Müezzin kayyımların müracaatları halinde hacca yar-
dımcı hizmetli olarak görevlendirilmesi.

Açıklama: Diyanet-Sen Dergimizin 24.01.2007 ta-
rihli bir önceki sayısında yer alan “KİK Görüşmeleri 
Tamamlandı” başlığı ile sehven  verilen haberde 2006 
yılı 2. KİK Toplantısı’nda mutabakata varılan görüşler 
olarak yayınlanan maddeler, Diyanet-Sen’in KİK hazır-
lık çalışmasında yer alan maddelerdir. Doğrusu hazırla-
dığımız broşürlerle teşkilatlarımıza gönderilmiştir. Bu 
yanlışlığı düzeltir özür dileriz.   

Genel Merkez           

KİK (KURUM İDARİ KURUL) 
TUTANAĞI 18 EKİM 2006
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Sendikamız faaliyete geçtiği günden itibaren pozitif 
bir ivme kazanarak yükselmesini devam ettirmektedir 
ki bu sene de 36.000 üyeyle tekrar yetkiyi almış bu-
lunmaktayız. İşte söze başlamadan evvel siz değerli 
mensuplarımıza, üye olarak bizden desteklerini esirge-
meyen gönül dostlarımıza teşekkürü en içten duygula-
rımla bir borç bilirim.

Evet dostlarım,

Bulunduğumuz görev yerlerinden dostça, hep birlik-
te başarılara, yarınlara olan güven ve emin adımlarla 
yürümek…Bizler yıkılmaz bir çınarın güçlü kollarında 
sımsıkı kenetlenmiş yapraklarız. Solacağımız zamanı 
düşünmek yerine şu anda sahip olduğumuz görkem 
rengi, yeşilimizi kullanmalıyız. Daha heybetli, daha 
mükemmel, daha yararlı olabilmek için  çalışmalarımı-
zı bir ahenk içinde sürdürmeliyiz.

Bu konuda genel merkez olarak siz üyelerimiz için eli-
mizden gelen hiçbir şeyi  esirgemeyeceğimizden şüp-
heniz olmasın. Bizler üyelerimizin sıkıntılarına çareler 
üretmek için buralarda bulunmaktayız. Bu çareler de 
mutlaka üretilecek somut adımlara dönüşecektir. Tüm 
bunları yaparken bizim enerji kaynağımız da sizler ola-
caksınız. Sizlerle birlikte büyük bir enerji ile sendikal 
faaliyetlerimizi idame ettireceğiz. Bizler bu konuda 
farklı ve gayretli olduğumuz inancındayız. Bunu siz 
değerli üyelerimiz takdir edeceksiniz. Bizler en başta 
ifade ettiğim gibi DİYANET-SEN olarak sendikacılığa 
yeni bir boyut kazandırma ve taze bir soluk verme ama-

cındayız. Hiçbir kurumu ve kişiyi kötülemeyen kendi 
yolunda ilerleyen yarınlara dönük vizyonu olan bir 
sendikayız biz. Bunu üyelerimiz de taktir etmişlerdir 
ki sendikal manada önemli başarılar elde ettik, her ge-
çen sene önceki dönemlere göre üye sayılarında büyük 
artış oluşturarak bu dönem de diğer sendikalarla ara-
mızdaki farkı 13.000’in üstüne çıkardık. Bütün bunlar 
siz kıymetli dostlarımızla vücuda geldi. Türkiyemiz’in 
81 ilinde temsilciliklerimizi açtık, 44 ilinde DİYANET-
SEN olarak şubelerimizi kurduk. Kongrelerimizi yap-
tık. 4 ilimizde de şube olma sayısını geçtik. Türkiye 
genelinde %90 teşkilatlandık, temsilciliklerimizi açtık 
ve açmaya da devam edeceğiz. Zaten meseleye geniş 
bir perspektiften bakıldığında (işçi sendikalarına göre) 
yeni kurulmuş bir sendika olmamıza rağmen nerelere 
geldiğimiz açıkça gözlemlenmektedir.

“ Dost dediğin, tanıdığın, bünyeleştiğin, yapıp söyleye-
ceklerini önceden söyleyecek kadar hissettiğin kişidir. 
Herkese kolay kolay nasip olmayan, yokluğunda aradı-
ğın, bulduğunda bırakamadığındır ” diyor bir düşünür. 
İşte siz; yelkovanın akrebe inat acelesine rağmen ya-
kaladığına inandığım dostlarım. Bizim dostluğumuzda 
bu neviden  dostluklar hiç şüphesiz. Bizim bu davada 
ideallerimiz, vizyon ve misyonlarımız vardır. Bu mis-
yonumuza da ancak sizlerin bize vereceği sinerji ile 
ulaşabiliriz. Bundan kuşkumuz yok. 

Bu duygu ve düşüncelerimle hepinizi saygı ve hürmet-
le selamlarım. Daha nice vesilelerle birlikte olma dile-
ğiyle Allah’a emanet olun!

ÇINAR AĞACININ 
YAPRAKLARIYIZ BİZ

Saygıdeğer DİYANET-SEN mensupları,

İlyas BAŞ
Genel Teşkilatlanma Sekreteri
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Çanakkale Ruhu Programlarla 
Yaşatıldı 

Akdağmadeni Temsilciliği’nden “Çanakkale 
Zaferi ve Şehitlik Konferansı”

Çanakkale Zaferi’nin 92. yıldönümü  Diyanet-Sen Akdağ-
madeni Temsilciliği’nin düzenlediği  “Çanakkale Zaferi ve 
Şehitlik Konferansı” ile kutlandı. Cumhuriyet Üniversite-
si Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Ali Akpınar’ın 
konuşmacı olarak katıldığı konferansta Diyanet-Sen Ak-
dağmadeni Temsilcisi Yaşar Meriç sendikanın etkinlikleri 
konusunda katılımcılara bilgi verdi. Yoğun bir katılımın 
gerçekleştiği konferans sonrası katılımcılara Mehmet Akif 
Ersoy’un Çanakkale Şehitlerine” şiirinin basıldığı afişler 
dağıtıldı. 

Almanya’da Çanakkale Ruhu 

Almanya’da Hannover Din Ataşeliği’ne bağlı Herzberg 
Fatih Camii tarafından düzenlenen Çanakkale programı 
gurbetçi vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla büyük bir 
coşkuyla kutlandı
Yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan Çanakkale 
Şehitlerini anma programları Almanya’ya da taşındı. Bir 
çok vatandaşımızın yaşadığı Almanya’da Hannover Din 
Ataşeliği’ne bağlı Herzberg Fatih Camii  din görevlisi ve 
aynı zamanda Diyanet-Sen üyesi Kenan Tunç tarafından 
DİTİB Fatih Camii Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen 
programa 300 civarında gurbetçimiz katıldı. 
İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim okunarak başlayan prog-
ramda Fatih Camii Din Görevlisi Kenan Tunç katılımcıla-
ra Çanakkale ruhundan söz ederek  gençlerimizin milli ve 
manevi değerlerine bağlı olarak yetiştirilmesinin önemine 
dikkat çekti. 
Çanakkale ile ilgili sinevizyon gösterisi, büyük bir beğeni 
ile izlendi. Gençler okudukları şiirler, marşlar ile duygu-

lu anlar yaşanmasına neden oldu.  Ayrıca Kenan Tunç’un 
yazdığı “Bitmeyen Sevda Türkiye” piyesini sahneleyen 
gençler piyes sonunda açtıkları Türk Bayrakları ile “Her 
şey vatan için, her şey al yıldızlı albayrak için” sloganla-
rı duyguları doruğa taşıdı. Büyük bir çoşkunun yaşandığı 
programda vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Genç-
leri uzun süre alkış yağmuruna tutan katılımcılar programın 
hazırlanmasında büyük emekler harcayan Fatih Camii Din 
Görevlisi Kenan Tunç’a  teşekkür ederek daha önce de Ça-
nakkale programları düzenlendiğini ancak böyle bir çoşku-
yu ilk defa yaşadıklarını belirtiler.

Diyanet-Sen Pazar Temsilciliği’nden 
Çanakkale Şehitlerini Anma Gecesi
Çanakkale Zaferi’nin 92.yıl dönümü dolayısıyla Pazar il-
çesinde Diyanet-Sen temsilciliği tarafından bir anma ge-
cesi düzenlendi. 23 Mart 2007’de Pazar Belediyesi Kültür 
Salonu’nda gerçekleştirilen anma gecesine kalabalık bir 
halk topluluğu katıldı. 
Toplantı, şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılış 
konuşmasını yapan Diyanet-Sen Pazar Temsilcisi Cemal 
Taşçı “Bu salonu boş yer kalmamacasına dolduran herke-
se teşekkür ediyorum. Şehitlerimizin anısını yaşatma adına 
ortaya konulabilecek en güzel irade bu olsa gerek” dedi. 
Programda Rize İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Ahmet Özdemir ve Doç. Dr. Yunus Macit de birer konuş-
ma yaptılar. Hazreti Peygamberin hadislerinden örneklerle 
şehitlik mertebesinin önemine dikkat çeken konuşmacılar 
daha sonra Çanakkale şehitlerinin mücadele azmini dile 
getirdiler.  

Zonguldak ve İlçelerinde Çanakkale 
Şehitleri Anıldı
Zonguldak Diyanet-Sen İl ve İlçe teşkilatlarının düzenledi-
ği “Çanakkale Şehitlerini Anma Programları yoğun bir ka-
tılımla gerçekleşti.18 Mart’ta Zonguldak ve Devrek, Gök-
çebey,  Çaycuma ilçe temsilciliklerinin düzenlediği progra-
ma Diyanet-Sen Genel Araştırma ve Dış İlişkiler Sekreteri 
Lütfi Şenocak’ın yanı sıra ilçe kaymakamları, belediye 
başkanları, çok sayıda bürokrat ve geniş halk kitleleri ka-
tıldı. Düzenlenen  konferanslarla Çanakkale ruhu yeniden 
canlandırıldı.
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Kutlu Doğum Coşkusu 
Balıkesir’de “İslam’da Din Özgürlüğü ve 
Bir Arada Yaşamak” Paneli

Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Balıkesir’de düzen-
lenen “İslam’da din özgürlüğü ve bir arada yaşamak” ko-
nulu panel büyük bir katılımla gerçekleştirildi. 28 Nisan 
2007’de Balıkesir Salih Tozan Kültür Merkezi’nde düzen-
lenen panele Prof. Dr. Nesimi Yazıcı, Prof. Dr. İsmail Hak-
kı Ünal, Prof. Dr. İbrahim Sarıçam panelist olarak katıldı. 
Balıkesir Diyanet-Sen Şube Başkanı Hüseyin Akbıyık’ın 
açılış konuşması ile başlayan programda Diyanet-Sen Ge-
nel Eğitim Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Sü-
leyman Bahadır da bir konuşma yaptı.
Ayrıca 29 Nisan 2007’de de Dursunbey ilçesinde de dü-
zenlenen panel çok amaçlı salonda gerçekleştirildi. Pane-
le Dursunbey Müftüsü, Belediye Başkanı ve çok sayında 
vatandaş katıldı.

Hakkari Diyanet-Sen’den “Medeniyet Pey-
gamberi Hz. Muhammed (SAV)” Konferansı

Hakkari Diyanet-Sen İl Temsilciliği Kutlu Doğum etkin-
likleri çerçevesinde “Medeniyet Peygamberi Hz. Muham-
med (SAV)” konulu   bir konferans düzenledi.

Hakkari Diyanet-Sen İl Başkanı Zübeyir Çiftçi ve  Bur-
han Hemedoğlu, Yılmaz Önal  ve Ramazan Işık’ın  ko-
ordinatörlüğünde  düzenlenen program Hakkari Kültür 
salonunda gerçekleştirildi. 

Konuşmacı olarak Van 100. Yıl İlahiyat Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdulcelil Candan’ın katıldığı 
konferansa Hakkârili vatandaşlar büyük bir ilgi göster-
di. Konferans öncesi bir konuşma yapan Diyanet - Sen 
İl Temsilcisi Zübeyir Çiftçi  “Yüce yaratıcının insanlığa 
gönderdiği en son rahmet elçisi, ilâhî vahyin son ve ta-
mamlayıcı halkası Hz. Muhammed’’in (SAV) Allah’tan 
getirdiği mesajları anlamak, onun bu doğrultuda ortaya 
koyduğu örnek ahlâkı özümsemek, ona duyulan derin 
sevgiyi gönüllerden sözlere ve toplumsal bilince aktar-
mak amacıyla kutladığımız Kutlu Doğum Haftası’nın ha-
yırlara vesile olmasını dileriz.”dedi  
Kars’ta “En Sevgili Allah Resulü 
Konferansı”na Yoğun İlgi
Halkımızın büyük rağbet gösterdiği kutlu doğum etkin-
likleri ülkemizin her köşesinde büyük ilgi ile kutlandı. 
Kutlu Doğum Haftası münasebeti ile Kars Diyanet-Sen 

İl Temsilciliği’nce düzenlenen “En Sevgili Allah Rasulü 
Hz. Muhammed (S.A.V) konulu konferans da büyük bir 
ilgi ve katılımla gerçekleştirildi. 14 Nisan 2007’de Kars 
Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 
programa Diyanet-Sen GEnel Araştırma ve Dış İlişkiler 
Sekreteri Lütfi Şenocak, Genel Eğitim Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler  Sekreteri Süleyman Bahadır, Diyanet-Sen 
Erzurum İl Başkanı Dursun Mehmet Dindi, Erzincan İl 
Başkanı Zakir Yıldız, Ağrı İl Temsilcisi M. Emin Muğlu, 
Kars Diyanet-Sen üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
Program sonunda tüm katılımcılara Hz. Muhammed 
(s.a.v) Efendimizin hayatını anlatan bir kitap hediye edil-
di.
Diyanet-Sen Kars İl Temsilcisi Ebubekir Keleş’in açılış 
konuşması’nın ardından Diyanet-Sen Genel Araştrma 
ve Dış İlişkiler Sekreteri Lütfi Şenocak’ın konuşmasıyla 
devam eden program “Diyanet İşleri Başkanlığı Samsun 
Eğitim Merkezi Müdür Vekili İhsan Şenocak tarafından 
“En Sevgili Allah Rasülü Hz. Muhammed (S.A.V) konulu 
konferans ile devam etti.
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Nevşehir Diyanet-Sen’den 
Herkese Kur’an ve Gül

Yurdumuzun her yerinde coşkuyla kutlanan Kutlu Doğum 
etkinlikleri Nevşehir’de ilginç bir şekilde kutlandı. Nev-
şehir Diyanet-Sen tarafından organize edilen etkinlikte 
Göreme Açık Hava Müzesi üzerinde bir balondan yerli ve 
yabancı turistlerin üzerine gül atıldı…

Bölgedeki yabancı turistlere İngilizce, Almanca ve Fran-
sızca  Kur’an-ı Kerim melalleri dağıtıldı. Nevşehir Di-
yanet-Sen Şubesi tarafından düzenlenen Kutlu Doğum 
etkinliği çerçevesinde kiralanan bir balon Göreme Açık 
Hava Müzesi üzerinde bölgeye ziyarete gelen yerli ve ya-
bancı turistlerin üzerine gül yağdırdı. 

Nevşehir Diyanet-Sen Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri 
çerçevesinde 63 bin gül, 8 bin adet dini kitap ve Kur’an-ı 
Kerim meali dağıttı. 

Yine Nevşehir Diyanet-Sen Şubesi Kutlu Doğum etkin-
likleri çerçevesinde Sema gösterisi ve tasavvuf musikisi 
konseri düzenledi.  Konya Tasavvuf Musikisi ve Mevlevi 
Kültürünü Araştırma Derneği Topluluğu’nun  (MÜSEM-
MA) Kapadokya Kültür Merkezi’nde verdiği  konser ve 
sema gösterisi büyük ilgi gördü.

Diyanet-Sen Nevşehir İl Temsilcisi Ali Aydemir, büyük ah-
lak ve fazilet timsali Peygamber Efendimizin hayatının her-
kes tarafından çok iyi bilinmesi gerektiğini belirterek “Top-
lumsal her konuda büyük reçeteler sunan güzeller güzeline 
olan sevgi ve hasret her zaman devam edecek” dedi.

Erbaa İlçe Temsilciliği’nden 
Gül Kokulu Çocuklara Gül

Diyanet-Sen Erbaa Temsilciliği Kutlu Doğum Haftası 
münasebetiyle düzenlediği etkinlikler çerçevesinde ilk-
öğretim öğrencilerine gül, çikolata ve namaz kitapçığı 
dağıttı. Diyanet-Sen Erbaa İlçe Başkanı Murat Bolat, ko-
nuyla ilgili yaptığı açıklamada geleceğin ümit nesli olan 
çocuklara cami ve din görevlilerinin sevdirilmesi gerekti-
ğini belirterek Peygamber Efendimiz’in de çocukları çok 
sevdiğini ve cennet kokusu koklamak isteyenlere çocuk-
ları koklamayanı tavsiye ettiğini hatırlattı. Bolat Diyanet-
Sen Erbaa Temsilciliği olarak böyle güzel faaliyetlere de-
vam edeceklerini ifade etti.

Tarsus”ta Kutlu Doğum Konferansı

Tarsus Diyanet-Sen Şubesi’nce13 Nisan 2007’de  düzen-
lenen “Peygamberimizin Rehberliği ve Evrensel Mesajı” 
konferansı büyük ilgi gördü. Kutlu Doğum Haftası etkin-
likleri çerçevesinde Tarsus Müftülük konferans salonunda 
gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak Eğitimci-
yazar Cemal Oğuzhan, Araştırmacı Serdar Aydın katıldı.

Konferans öncesi bir konuşma yapan  Memur-Sen ve Di-
yanet-Sen Tarsus Şube Başkanı Sabri Polattemur, “Kutlu 
Doğum Haftası münasebetiyle böylesi bir panel düzenle-
mekteki gayemiz, Peygamber Efendimizin rehberliğini ve 
evrensel mesajını bütün insanlığa ulaştırma, inananların 
bugün içerisinde bulundukları durum üzerinde salim bir 
şekilde düşünebilmelerine katkı sağlamaktır.”dedi.

Araştırmacı Serdar Aydın ise Peygamberin yaşamından 
kesitler sundu. 

Muş’ta “Kutlu Doğum” Sivil İnisiyatifi 
Bir Araya Getirdi
Kutlu Doğum Haftası bütün yurtta çeşitli etkinliklerle 
kutlandı. Muş Diyanet-Sen ve İl Müftülüğü’nün ortaklaşa 
düzenledikleri kahvaltılı toplantıda, sivil toplum örgütleri 
Kutlu Doğum Haftası’nı daha etkili kutlamak için yapı-
labilecekler konusunda görüş alışverişinde bulundular. 
21.03.2007’de Park Lokantası’nda gerçekleştirilen top-
lantıya Muş’ta faaliyet gösteren sivil toplum örgütü tem-
silcileri,  bürokratlar, İl Müftüsü Ali Melek, Diyanet-Sen 
Muş İl Başkanı Feyat Asya ve yönetim kurulu üyeleri ka-
tıldı. Toplantıda Muş’ta Kutlu Doğum Haftası çerçevesin-
de yapılacak programlar ve bu programların daha etkili 
olabilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu.
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Tokat Diyanet-Sen Bin 500 adet 
Kur’an-ı Kerim dağıttı

Kutlu Doğum etkinlikleri çerçevesinde Tokat Diyanet-
Sen Şubesi tarafından bin 500 adet Kur’an-ı Kerim dağı-
tıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda tüm 
uyarılara rağmen sıraya geçmeyen vatandaşlar, izdihama 
neden oldu. Kur’an-ı Kerim almak için bir biriyle yarı-
şan vatandaşlar arasında kalan çocuklar ezilme tehlike-
si geçirdi. Görevlilerin zor anlar yaşadığı Kur’an-ı Ke-
rim dağıtımında vatandaşlar, standların arkasına geçerek 
kolilere adeta hücum etti. Bin 500 adet Kur’an-ı Kerim 
yaklaşık 5 dakika içerinde bitti. Diyanet-Sen Tokat Şube 
Başkanı Cengiz Yücel, ister istemez izdiham yaşandı-
ğını ifade ederek, “Böyle olmasını istemezdik. Organi-
zeyi iyi yapamadık. Ama halkımızın Kur’an-ı Kerim’e 
olan teveccühü bizi sevindiriyor. Gönül isterdi ki yüz 
binlerce dağıtsak. Ama imkanlarımız ölçüsünde bin 500 
adet Kur’an-ı Kerim dağıttık. Türkiye’de provakatif-
ler kol geziyor. Halkımızın bu tür oyunlara gelmeme-
sini ve Kur’an-ı Kerim’i iyi tanımasını istiyoruz” dedi.  
Memur-Sen Tokat İl Başkanı Bedrettin Mumcu ise, “Al-
lah, dağıtılan Kur’an-ı Kerim’in içindekilerle amel etme-
yi nasip etsin” temennisinde bulundu. 

Mecitözü Diyanet-Sen’den 
“İslam’da Şehitlik” Konferansı

Diyanet-Sen Mecitözü temsilciliği tarafından düzenle-
nen “İslamda Şehitlik” konulu konferans büyük ilgi gör-
dü. Mecitözü Diyanet-Sen Başkanı Menderes Maden ve 
Yönetim Kurulu üyelerinin özverili çalışmaları sonucu 

düzenlenen konferans Gazi Düğün Salonu’nda gerçek-
leştirildi. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Salim Öğüt’ün konuşmacı olarak katıldığı 
konferansa İlçe Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, Beledi-
ye Başkanı Selçuk Aksoy, Elvançelebi Belediye Başkanı 
Hamdi Özseçer, İlçe Müftüsü Osman Bircan Tuğlu, Diya-
net-Sen Çorum Temsilcisi Muammer Özcan, şehit aileleri 
ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Diyanet-Sen Mecitözü Şube Başkanı Menderes Maden’in 
açılış konuşmasının ardından Diyanet-Sen İl Temsilciliği 
bünyesinde oluşturulan Türk Tasavvuf Musikisi korosu-
nun konseri büyük beğeni topladı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Hitit Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salim Öğüt, 
şehitliğin İslam ile ilgili bir kavram olduğunu ve İslam ile 
eşdeğer olduğunu kaydederek  “şehitlik Allah katında en 
büyük bir makamdır. Şehitlik ibadetlerin en büyüğüdür. 
Milletimize hizmet etmek için ölenler Allah katında şehit-
tirler. Allah yolunda ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz” 
şeklinde konuştu.

Nizip İlçe Temsilciliği’nden “İslam Düşüncesi 
ve İnsanların Geleceği” Konferansı

Diyanet-Sen Nizip İlçe Temsilciliği’nin düzenlediği 
“İslam Düşüncesi ve İnsanların Geleceği” konulu kon-
ferans yoğun bir katılımla gerçekleşti. Prof. Dr. Hayri 
Kırbaşoğlu’nun verdiği konferans 18 Mart’ta Nizip Tica-
ret Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Diyanet-Sen 
Genel Merkezi ve tüm teşkilatları ile gerek sendikal ge-
rekse sosyal faaliyetlerine devam ediyor. Nizip İlçe teşki-
latının düzenlediği program büyük ilgi gördü. Kırbaşoğlu 
konferansında İslam Dünyası’nın bugün ikinci kez işgal 
altına alındığını belirterek İslam dünyasının bir parçası 
olarak bizlerin gerek ülke gerekse ferdi açıdan üzerimize 
görevler düştüğünü kaydetti. 

Diyanet-Sen Nizip İlçe Temsilciliği  Kutlu Doğum Hafta-
sı münasebetiyle “Hz. Muhammed (S.A.V)’in Mucizele-
ri”  konulu bir kitapçık bastırarak 4 bin adet dağıttı. Diya-
net-Sen Nizip İlçe temsilciliği ayrıca kutlu doğum pikniği 
düzenleyerek üyelerini ve Nizip halkını kutlu doğum ve-
silesiyle bir araya getirerek sosyal ilişkilerin gelişmesine 
katkıda bulunuyor.
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İnsanlığın iftihar tablosu Peygamber Efendimizin doğum 
yıldönümü vesilesi ile düzenlenen “Kutlu Doğum Hafta-
sı etkinlikleri tüm yurtta çeşitli programlarla kutlanıyor. 
Tekirdağ’da Diyanet-Sen İl Teşkilatı’nın düzenlediği Kut-
lu Doğum programı peygamber sevgisiyle dolan yürekleri 
bir araya getirdi.

Tekirdağ Belediye Açıkhava Anfi Tiyatrosu’nda düzen-
lenen “Peygamber Efendimizi Anlamak” konferansı 
büyük ilgi gördü. Samsun Aşık Kutlu Eğitim Merkezi 
Müdürü İhsan Şenocak’ın verdiği konferansa Diyanet-
Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız, Genel Araştırma ve 
Dış ilişkiler Sekreteri Lütfi Şenocak,  Diyanet-Sen İstan-
bul I nolu Şube Başkanı Osman Aydın, Tekirdağ İl Baş-
kanı Süleyman Çalışkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Memur-Sen ve Diyanet-Sen Van Şubesi Kutlu Doğum fa-
aliyetleri çerçevesinde Van Ticaret ve Sanayi Odası (VAT-
SO) konferans salonunda “Kahve tadında Peygamberi 
(a.s.m) anma sohbetleri” konulu bir program düzenledi. 
Dr. Senai Demirci’nin konuşmacı olarak katıldığı progra-
ma Vanlılar yoğun ilgi gösterdi. 

Memur-Sen ve Diyanet-Sen Şube Başkanları ile il müftü-
sünün kısa konuşmalarının ardından “Gönülden Ezgiler” 
grubu seslendirdikleri ilahilerle konuklara duygulu anlar 
yaşattı. Daha sonra kürsüye gelen Senai Demirci Peygam-
ber Efendimizin hayatından kesitler sunarak konuklara 
onu görmeden kabul etmiş ve sevmiş bir ümmet olduğu-

muz için “bizden yüz çevrilmeyeceği, ayıplarımızın yüzü-
müze vurulmayacağını” söyledi. 

Demirci, “Onun sayesinde birbirimizi seviyoruz, O’nun 
sayesinde birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Müslüman ol-
mak, insan olmanın üzerine inşa ettiğimiz bir şeydir. İn-
san olmayı atlayarak Müslüman olamayız. Evvela insanız. 
Müslümanlık insaniyet-i kübradır.  İnsan gömleği üzerine 
giydiğimiz gömlektir İslamiyet” diye konuştu. 3 bin ci-
varında kişinin katıldığı programda Senai Demirci’nin 
son kitabı “Kıl Beni Ey Namaz” ücretsiz olarak dağıtıldı. 
Program sonunda Senai Demirci kitaplarını imzalayarak 
okuyucuları ile sohbet etti.

Namazla Diriliş Konferansları
Şarkikaraağaç Temsilciliği’nden 
“Namazla Diriliş” Konferansı

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde “Namazla Diriliş” 
konferansı düzenlendi. Memur-Sen Konfederasyonu ve 
bağlı sendikalardan Diyanet-Sen ve Eğitim Bir-Sen Şar-
kikaraağaç Şubeleri ile Namazla Diriliş Platformu’nun 
ortaklaşa düzenlediği konferansa konuşmacı olarak Eği-
timci Yazar Doç.Dr. Şaban Döğen, Dr. Şadi Eren, ve İla-
hiyatçı Ramazan Büyük Küpçü katıldı. 

Eğitimci Yazar Şaban Döğen yaptığı konuşmada, insan-
ların manevi yönden hasta olduğunu ve insanın ancak na-
maz gibi ibadetlerle bu tür hastalıklardan kurtulabileceği-
ni belirtti. Döğen, “Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. 
Kainatta en büyük hakikat iman. İmandan sonra namaz-
dır. Namaz bizim için kurtuluş reçetesidir” dedi.

Erbaa’da “Namazla Diriliş” 
Programına Büyük İlgi

Tokat’ın Erbaa İlçesi Diyanet-Sen Teşkilatı’nın düzenle-
diği “Namazla Diriliş” programı  büyük ilgi gördü. Bu 
yıl 91.si gerçekleştirilen programda İlahiyatçı yazarlar 
M. Masum Vanlıoğlu ve Ahmet Bulut katılımcıları namaz 
ibadetinin önemi konusunda bilgilendirdi.

Programda konuşan Diyanet-Sen Erbaa İlçe Temsilcisi 
Murat Bolat, polisiye önlemlerle insanların suç işlemesi-
nin önüne geçilemediğini belirterek “ancak bilinçli namaz 
kılan insanlar yetiştirildiği takdirde insanların kötülük ve 
yanlışlıklardan uzaklaştırılabileceklerini kaydetti. Bolat, 
Diyanet-Sen’in cami dışında da dinin  daha iyi anlatılma-
sı için sosyal ve kültürel içerikli programlar düzenlemeye 
devam edeceğini ifade etti. Program sonunda bin adet na-
maz kitapçığı dağıtıldı.

Tekirdağ’da “Peygamber Efendimizi  Anlamak” Konulu Konferans

Van’da Kahve Tadında Peygamber’i (SAV) Anma Sohbetleri
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Kazan’da Namazla Diriliş Paneli

Ankara Şubesi ile Kazan İlçe temsilciliğinin organize 
ettiği Namazla Diriliş Paneli büyük bir katılımla gerçek-
leşti. Dinimizin direği namazın gereği gibi anlaşılması 
için Türkiye genelinde “Namaz’da Diriliş Platformu” ta-
rafından düzenlenen programlar büyük ilgi görüyor. Pa-
neli Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız, yönetim 
kurulu üyeleri, Ankara Şube Başkanı Bekir Korkmaz ve 

çok sayıda katılımcı izledi.  Kazan ilçe haklının da yoğun 
ilgi gösterdiği Namazla Diriliş Paneli’nde konuşan Kazan 
İlçe Temsilcisi İdris Tiryaki bu tür etkinliklerinin devam 
edeceğini söyledi.

Lapseki temsilciliği’nden “Namazla Diriliş 
Konferansı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesi Memur-Sen ve Diyanet-
Sen temsilciliği Namaz platformu tarafından hazırlanan 
Namazla Diriliş Konferansı büyük bir katılımla gerçek-
leşti.28 Mart 2007 tarihinde gerçekleştirilen konferansta 
İlahiyatçı Yazarlar Ahmet Bulut,  Cemil Tokpınar ve ya-
zar Abdullah Yıldız katılımcıları namaz konusunda bilgi-
lendirdi. 

Konferansa Lapseki Belediye Başkanı Kamil Özer, Lap-
seki Müftüsü Aziz Erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil 
toplum kuruluşları temsilcileri ve Memur-Sen ve Diya-
net-Sen Şube Başkanı Sefahattin Çiloğlu katıldı. 

Düzce Diyanet-Sen’den Aşure ikramı

Memur-Sen İl Başkanlığı ile Diyanet-Sen Düzce Şubesi 
geleneksel hale getirdikleri aşure dağıtımının 2.’sini de  
gerçekleştirdi. “Afiyet olsun” sloganı ile düzenlenen aşu-
re dağıtımında 41 çeşit malzeme kullanılıyor. 41 sponso-
run finanse ettiği aşure  Düzce merkez ve  ilçelerinde 41 
bin Düzceli’ye ikram edildi. 

İl merkezindeki programa Vali Halil Nimetoğlu’nun yanı 
sıra Kültür ve Turizm İl Müdürü Özcan Budak, Dernek-
ler İl Müdürü Adnan Zengin, AK Parti İl Başkanı Fevai 
Arslan ve yönetim kurulu üyeleri ile Ticaret Odası Eski 
Başkanı Ümit Özcan, Kocaeli ve Sakarya Memur-Sen il 
başkanları da katıldılar. 

Kayseri Diyanet-Sen’den Kur’an-ı Kerim 
Meal Yarışması

Diyanet-Sen Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen 
Kur’an-ı Kerim meal yarışması sonuçlandı. Yarışmaya 
katılanlar arasından 2 kişi Umre’ye gönderiliyor.

Dünyada ve Türkiye’de ilk  defa Kayseri’de yapılan 
Kur’an-ı Kerim meal yarışması sonunda 100 tam puan 
alan Aydın Keskin birinci, Betül Altındiş ikinci ve Feyza 
Altındiş de üçüncü oldu. 

Hafızlar Derneği, Arz Yayıncılık ve Mazlum-Der Kayseri 
Şubesi, İlim Hikmet Vakfı, Enderun Eğitim Derneği’nin 
desteği ile Kayseri Diyanet-Sen Şubesince düzenlenen 
meal yarışmasına bine yakın kişi katılırken, test şeklinde 
yapılan yarışma 2.5 saat sürdü. Kur’an-ı Kerim meal ya-
rışmasında Kuran-ı Kerim’in tamamı 12 bölüme ayrılarak 
oluşan, her 50 sayfadan 50 şer adet hazırlanan 600 soru-
dan seçilen 100 soru sınava katılanlara soruldu.

 Özel Safa Koleji’nde yapılan yarışma sonunda derece-
ye giren ilk 50 kişiye çeşitli hediyeler verileceğini açık-
layan Diyanet-Sen Şube Başkanı Murat Ünlü, “Yarışma 
nedeniyle yüzlerce vatandaşımız yüce kitabımız Kur’an-
ı Kerim-i okuyarak anlama imkanı buldu. Bu yarışmayı 
başka illerde de yaygınlaştırarak insanlarımızı kitabımızı 
tanımaya teşvik etmiş olacağız. İnşallah bu tür yarışmala-
rımız sürecek” dedi. 
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ŞUBELERİMİZDEN KISA KISA...

Diyanet-Sen’in “Camilerin temizliğini belediyeler yap-
sın” önerisi hayat bulmaya başladı. Diyanet-Sen Erzurum 
Şube Başkanı Mehmet Dindi  Palandöken ve Danaşkent 
Belediye başkanlarına   camilerin  iç ve dış temizliği ve 
çevre düzenlemelerine yaptıkları katkılardan dolayı birer 
plaket verdi. 

“ D i y a n e t - S e n 
Genel Başkanı 
Ahmet Yıldız’ın 
“İmamlar Cami 
Temizlemesin” 
sloganı ile baş-
lattığı kampanya  
ve cami temizli-
ğinin belediye-
lerce yapılması 

önerisinin ardından bazı belediyeler bu görevi üstlenme-
ye başladı. Erzurum Balandöken Belediye Başkanı Cenap 
Köksal Birdal  ve Dadaşkent Belediye Başkanı Vahdettin 
Yaylalı  camilerin iç ve dış temizliği ve çevre düzenleme-
leri konusundaki  çalışmalarıyla bu konuda diğer beledi-
yelere de örnek oluyorlar.

Camilerin temizliği konusundaki duyarlı çalışmalarından 
dolayı Diyanet-Sen Erzurum Şube Başkanı Mehmet Din-
di, Balandöken Belediye Başkanı Cenap Köksal Birdal  
ve Dadaşkent Belediye Başkanı Vahdettin Yaylalı’ya birer 

teşekkür plaketi verdi. 

Birdal yaptığı açıklamada camilerin toplumun ortak malı 
olduğunu belirterek “ Yenişehir’de ve ihtiyaç duyulan her 
yerde camilerimizin, okullarımızın temizliği ve çevre dü-
zenlemesine gerekli desteği vermeye çalışıyoruz. Bu gibi 
yerler toplumun ortak malıdır. Bu yerleri koruyup kolla-
mak gerekiyor, sahiplik etmek gerekiyor. Elimizden gel-
diğince çevre düzenlemesine ve yeşil alanların oluşturul-
masına gerekli katkıyı yapıyoruz” dedi. 

Dadaşkent Belediye Başkanı Vahdettin Yaylalı da dini ve-
cibelerin yerine getirildiği camilerin temizliğini yapma-
nın  belediye için ulvi ve kutsal bir görev olduğunu kay-
dederek “ Toplum olarak camilerin temizliği konusunda 
hassasız. Bu kutsal mekanların temiz ve bakımlı olması 
ibadetlerimize ayrı bir feyiz ve güzellik katmaktadır. Bu-
nun için ibadet-
hanelerimizin 
temizliği konu-
sunda üzerimi-
ze düşen görevi 
layıkıyla yerine 
getirmenin gay-
reti içerisinde-
yiz” şeklinde 
konuştu.  

Diyanet-Sen Çanakkale İl Divan Toplantısı Genel Merkez Yönetimi’nin ka-
tılımıyla gerçekleşti. Çanakkale Deniz Zaferi’nin 92. Yıldönümü münasebe-
tiyle düzenlenen anma programlarına da katılan Diyanet-Sen Genel Merkez 
yöneticileri  şehitler için okutulan hatim ve mevlide de iştirak etti. Daha 
sonra Çanakkale İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi. 

Çanakkale İl Divan Toplantısı Genel Merkez Yönetiminin 
Katılımıyla Gerçekleşti

Erzurum’da Camilerin Temizliğini Üstlenen Belediyelere Şükran Plaketi

Memur-Sen ve Diyanet-Sen Genel Eğitim Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler Sekreteri Süleyman Bahadır, Balıkesir’de 
Memur-Sen ve bağlı sendikaların temsilci ve üyelerinin 
katıldığı bir eğitim semineri verdi. 27 Mart’ta Balıkesir’de 
gerçekleştirilen Teşkilat Eğitimine yoğun bir katılım ger-
çekleşti. Bahadır katılımcılara sendikacılık çerçevesinde 

yönetim, Memur-Sen,  Genel Merkez,  Sivil Toplum, Si-
yasi Partiler, Belediyeler, Kanaat önderleri konularında 
bilgi verdi. Sosyal diyalog ve eğitim konularında da bilgi 
veren Bahadır gündeme ait değerlendirmelerde de bulun-
du.

Balıkesir Memur-Sen’e Teşkilat Eğitimi

Çeşitli etkinliklerle teşkilat çalışma-
larını sürdüren Diyanet-Sen şubeleri 
üyelerine farklı hizmetler sunmaya 
devam ediyor. Diyanet-Sen Ankara 
Şubesi üyelerine dağıttığı  bin 500 
adet evrak çantası ile geleneksel hale 
getirdiği çanta dağıtımını bu yılda 
sürdürdü. Diyanet-Sen Ankara Şube 

Başkanı Bekir Korkmaz bu tür et-
kinliklerin üyelerin motivasyonunu 
artırdığını belirterek çanta dağıtımı-
nın ardından üye sayısında artış ol-
duğunu kaydetti.

Korkmaz, etkinliklerinin devam ede-
ceğini söyledi.

Ankara Şubesi Üyelerine Bin 500 Adet Çanta Dağıttı
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Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne Ziyaret
Göreve yeni başlayan Vakıflar Bölge Müdürü Mirza Irmak’ı 
ziyaret eden Diyanet-Sen Genel Araştırma ve Dış ilişkiler 
Sekreteri Lütfi Şenocak tüm personelle görüşerek Vakıflar 
Teşkilat Yasası konusunda görüş alışverişinde bulundu.
Ülkemizin tarihi eserler konusunda son derece zengin bir 
mirasa sahip olduğunu belirten Şenocak  “Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nün koruması altında olan bu tarihi eserleri  
gelecek nesillere aktarmak, bu zengin mirastan onlarında 
yararlanmasını sağlamak hepimizin görevi. Bu eserlerin 
restorasyonu bakım ve onarımı konusunda bizler de üze-
rimize düşeni yapacağız ve yapılan çalışmaların takipçisi 
olacağız” dedi. 
Geredeli İmamlar Yemekte Buluştu

Diyanet-Sen Gerede İlçe Temsilciliği 17 Şubat 2007’de 
Avni Akyol Öğretmenevi’nde düzenlediği yemekli top-
lantı ile  imamları buluşturdu. Diyanet-Sen Genel Teşki-
latlanma Sekreteri İlyas Baş, Diyanet-Sen Bolu İl Başkanı 
Mehmet Ali Güldemir, Gerede İlçe Müftüsü Kemal Cen-
giz ve Gerede ilçesinde görev yapan din görevlilerinin 
katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda din görevlileri so-
runlarını dile getirdi.
Teşkilat çalışmaları çerçevesinde Gerede’de bulunan ve 
toplantıya katılan Diyanet-Sen Genel Teşkilatlanma Sek-
reteri İlyas Baş, sendikal çalışmalar ve kazanımlar konu-
sunda katılımcıları bilgilendirdi.
Diyanet-Sen Gerede İlçe Temsilcisi Halil Yalçın ilçede 
üye sayısının 90’a ulaştığını ve bu sayının daha da arta-
cağını söyledi.
İstanbul I nolu Şube İstişare Toplantısı 
Gerçekleştirildi

Diyanet-Sen İstanbul I nolu Şube İstişare  Toplantısı Genel 
Başkan Ahmet Yıldız, Genel Sekreter Mehmet Bayrak-
tutar, Genel Eğitim Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sek-
reteri Süleyman Bahadır’ın katılımıyla gerçekleştirildi. 
21 Nisan’da Eminönü Cankurtaran Sosyal Tesisleri’nde 
sabah kahvaltısında bir araya gelen İstanbul I nolu Şube 

üyeleri sorunlarını masaya yatırdı, teşkilatın daha güçlü 
hale gelmesi için yapılabilecekler konusunda fikir alışve-
rişinde bulunuldu. Genel Başkan Ahmet Yıldız’ında katıl-
dığı istişare toplantısında sorunlar ve çalışmalar konusun-
da Yıldız’a bilgi verildi. 
İstanbul III nolu Şube Genişletilmiş İl  Divan 
Toplantısı Yapıldı
Diyanet-Sen İstanbul III nolu Şube Genişletilmiş İl Divan 
Toplantısı Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız’ın 
da katılımıyla gerçekleştirildi. 10 Mart’da Bağcılar Kül-
tür Merkezi’nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Divan 
Toplantısı’na Genel Başkan Ahmet Yıldız ile birlikte Ge-
nel Sekreter Mehmet Bayraktutar, Memur-Sen ve Diya-
net-Sen Genel Eğitim ve Dışilişkiler Sekreteri Süleyman 
Bahadır, İstanbul 1 nolu Şube Başkanı Osman Aydın, 2 
nolu Şube Başkanı Habip Dumangöz ve İstanbul 3 nolu 
Şube temsilcileri katıldı.

Geniş bir katılımla gerçekleştirilen il divan toplantısında 
İstanbul’da teşkilat çalışmalarının daha başarılı yürütüle 
bilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu.  
Örnek İmam, Örnek Köy
Tekirdağ’ın Hayrabolu İlçesi Soylu Köyü halkı yardım-
laşma ve dayanışmanın çok güzel bir örneğini verdi. Köy 
İmamı Hüseyin Düz’ün öncülüğünde yapılan çalışmalar 
sonucu bakım ve orarıma ihtiyacı olan köy cami ve lojmanı 
yenilendi. Kış döneminde hanımlara açılan Kur’an Kursu 
ile hamımlara, yaz kurslarıyla da çocuklara Kur’an-ı Kerim 
öğretildi. 
Her konuda birlik ve dayanışmanın yaşandığı köyde yok-
sullar gözetilerek ihtiyaçları karşılanıyor. Köyün çevresi 
ağaçlandırılarak köyün yeşil bir görünüm kazanması sağ-
lanıyor. Öğrenciler arasında düzenlenen şiir ve kompozis-
yon yarışmaları ile eğitime destek olunuyor. 
Soylu Köyü İmamı Hüseyin Düz’ün öncülüğünde gerçek-
leştirilen bu güzel çalışmaların diğer köy ve şehirlerimize 
de örnek olmasını diliyoruz.
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Sakarya Diyanet-Sen  İl İstişare 
Toplantısına Katılım 

21 Şubat’ta Akyazı İlçesi’nde gerçekleştirilen Diyanet-Sen 
Sakarya Teşkilatı  Din Görevlileri İl İstişare Toplantısı’na 
Diyanet-Sen Genel Merkez Yönetim  Kurulu üyelerinden 
Genel Mali Sekreter Remzi Sarıoğlu ve Genel Araştırma 
ve Dış İlişkiler Sekreteri Lütfi Şenocak katıldı. Sarıoğlu ve 
Şenocak istişare toplantısında yaptıkları konuşmada Di-
yanet-Sen’in yetkili sendika olmasından bu yana din gö-
revlilerinin büyük kazanımlar elde ettiklerini, gerek mali 
konularda  gerekse sosyal ve hukuki konularda  20 yıldır 

yapılamayanları son 
3 yılda yaptıklarını 
belirterek din görev-
lilerinin ve vakıf ça-
lışanlarının haklarını 
sonuna kadar savun-
maya devam edecek-
lerini ifade ettiler.

Şırnak İl Temsilciliği Hizmete Girdi
Diyanet-Sen Şırnak İl Temsilciliği bürosu yapılan törenle 
hizmete açıldı.  Büronun açılışına Din İşleri Yüksek Ku-
rulu Üyesi Dr. Sadık Eraslan, AK Parti Şırnak Milletvekili 
A.Veli Seydayı, İl Müftüsü Mehmet Koçtürk, Diyanet-
Sen İl Başkanı Ömer Faruk Esatoğlu, ve sendika üyeleri 
katıldı. Açılışın ardından Şırnak İl Başkanı Ömer Faruk 
Esatoğlu, katılımcılara sendikal faaliyetler hakkında bilgi 
verdi. AK Parti Milletvekili A.Veli Seydayı’ya Şırnak’ta 
yaptığı hizmetlerden dolayı  teşekkür plaketinin verildiği 
programda milletvekiline diyanette yaşanan sorunlar da 
iletildi. 

Çorum Şube Yönetimine Ziyaret
İl ve İlçe teşki-
latları ile sıcak 
ilişkiler içeri-
sinde çalışma-
larını devam 
ettiren Diya-
net-Sen Genel 
Merkez Yö-

neticileri her vesile ile teşkilat çalışmalarını sürdürüyor. 
Çorum Diyanet-Sen Şube Yönetimini ziyaret eden Genel 
Araştırma ve Dış ilişkiler Sekreteri Lütfi Şenocak,  sen-
dikal faaliyetler hakkında bilgi verirken gündemle ilgili 
değerlendirmelerde de bulundu.

Konak Müftülüğü Toplantısına İştirak
Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız, İzmir Konak 
Müftülüğü’nün toplantısına katılarak sendikal çalışmalar 
konusunda bilgi verdi. Toplantı sonrası soruları da cevap-
landıran Yıldız, yetkili oldukları 3 yılda son 20 yılda ya-
pılamayanları yaptıklarını belirtti. Memur-Sen İl Temsil-
ciliği basın toplantısına da katılan Yıldız daha sonra il ve 
ilçe müftüleri ile yemekte bir araya geldi.  

Samsun ve İlçelerine Ziyaret
Teşkilatların sendikanın temel birimi olduğu düşünce-
siyle teşkilat çalışmalarına son derece özen gösteren Di-
yanet-Sen Genel Merkez Yöneticileri il ve ilçe teşkilat-
ları ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Genel Araştırma 
ve Dış İlişkiler Sekreteri Lütfi Şenocak, Samsun Şube 
Başkanı Hacıbey Özkan ve Mahmut Uzun ile birlikte 14 
ilçeyi ziyaret ederek yönetim kurulu üyeleri ile görüştü. 
Gittikleri ilçeler-
de müftülükleri 
de ziyaret eden 
grup, sendikal 
faaliyetler ve ka-
zanımlar konu-
sunda bilgi ver-
diler.

Kırıkkale’yi Yeniliklerle Buluşturmak 
İstiyoruz
Diyanet-Sen Genel Teşkilatlanma Sekreteri İlyas Baş 
ve Diyanet-Sen Ankara Şube Başkanı Bekir Korkmaz 
Kırıkkale’de bir dizi ziyarette bulundu. Baş ve Korkmaz, 
ziyaretler çerçevesinde Kırıkkale Belediye Başkanı Veli 
Korkmaz’ı, Memur-Sen ve Diyanet-Sen Kırıkkale Şube-
leri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettiler. 

Ziyaretlerde Diyanet-Sen’in çalışmalarını anlatan Baş, 
yetkili olduğumuz  3 yılda yapılanlar son 20 yılda yapıla-
mayan çalışma ve kazanımlardır.  2007 yılında da Diyanet 
ve Vakıf hizmetleri kolunda yetkiyi tekrar farkla alacağı-
mıza inanıyoruz.” şeklinde konuştu. 

Diyanet-Sen Ankara Şube Başkanı Bekir Korkmaz da ça-
lışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek “Bir Kırıkkale-
li olarak ilimizin bu çalışmalardan en iyi şekilde yararlan-
masını ve geride kalmamasını arzu ediyoruz. Kırıkkale’yi 
yeniliklerle buluşturmak istiyoruz.” dedi.

Almanya’da 23 Nisan ve 19 Mayıs Coşkusu
Almanya’daki gurbetçilerimiz 23 Nisan’da ve 19 Mayıs’ta 
yaptıkları programlarla adeta 23 Nisan Milli Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Genç-
lik ve Spor Bayramını Almanya’ya taşıdılar. Almanya’nın 
Herzergt şehri DİTİB Fatih Camii Derneği ve DİTİB Din 
Görevlisi Diyanet-Sen Çaycuma Eski Başkanı ve Di-
yanet-Sen Eski 
Disiplin Kuru-
lu üyesi  Kenan 
Tunç tarafından 
düzenlenen 23 
Nisan ve 19 Ma-
yıs programları 
gurbetçilerimizin 
büyük katılımı ile 
gerçekleştirildi. 

Gurbetçilerimizin çocuk ve gençleri için Almanya’da ilk 
defa düzenlenen programlarda  büyük bir coşku yaşandı.
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Düzce Dostluk ve Kardeşlik Yemeği

Düzce Diyanet-Sen Şubesi’nin 24 Nisan 2007’de düzenle-
diği dostluk ve kardeşlik yemeğine Düzce Müftülüğü tüm 
personeli ile katıldı. Her yıl yapılan dostluk ve kardeşlik   
yemeğine Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı 
Ahmet Aksu, Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız,  
Memur-Sen Konfederasyonu yönetim kurulu üyelerinden 
Genel Sekreter Ali Küçükkösen, Genel Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler Sekreteri Adnan Şenol, Genel Mevzuat ve 
Toplu Görüşme Sekreteri Hadi Erdoğmuş, Diyanet-Sen 
Genel Sekreteri Mehmet Bayraktutar, Genel Mali Sekre-
ter Remzi Sarıoğlu, Memur-Sen İl Temsilcisi Abdulvehap 
Özen, Düzce  İl Müftüsü Alaattin Gürpınar,  Çilimli İlçe  
Müftüsü Cerrah Cebeci,  Cumayeri İlçe Müftüsü Abdur-
rahim Seçgin, Gümüşova  İlçe Müftüsü Mehmet Şenokur, 
Türkiye Diyanet Vakfı Düzce Şube Başkanı  Hasan Yazıcı 
katıldı. 

Toplantı sonunda Düzce Memur-Sen İl Başkanlığı’nın 
TOKİ ile anlaşarak yaptıracağı konutların temel atma ala-
nına  giden  Memur-Sen Konfederasyonu Başkanı Ahmet 
Aksu,  Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız ve bera-
berindeki heyet, burada bir dizi incelemede bulundu.

İzmir İlçe Teşkilatlarına Ziyaret

Yaptıkları ziyaretler ile il ve ilçe teşkilatlarının yanında 
olan Diyanet-Sen Genel Merkez yöneticileri teşkilat zi-
yaretlerine devam ediyor. 16-17 Nisan’da İzmir Ödemiş 
ve Tire ilçelerini ziyaret ederek din görevlilerinin toplan-
tısına katılan Diyanet-Sen Genel Eğitim Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler Sekreteri Süleyman Bahadır, Medline ve 
Türkiye Finans Katılım Bankası’nın Memur-Sen üyeleri-
ne sunduğu acil sağlık hizmetinin tanıtımına katıldı.

Genel Sekreter Mehmet Bayraktutar ve Genel Mevzuat 
ve Toplu Görüşme Sekreteri Zeki Çolak  ise Seferihisar, 
Urla ve Dikili ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek teşkilat  ça-
lışlaları konusunda bilgi verdiler.

Soma Din Görevlileri Toplantısına Katılım

18 Nisan 2007’de gerçekleştirilen din görevlileri top-
lantısına katılan Diyanet-Sen Genel Sekreteri Mehmet 
Bayraktutar, Genel Eğitim Basın Yayın ve Halkla İlişki-
ler Sekreteri Süleyman Bahadır, Genel Mevzuat ve Top-
lu Görüşme Sekreteri Zeki Çolak, Diyanet-Sen Genel 
Merkez’in çalışmaları ve kazanımlar konusunda katılım-
cıları bilgilendirdiler.

Sendikal Anlayışımız ve Sosyal Diyalog 
Eğitim Semineri

Memur-Sen ve bağlı diğer sendikaların katılımıyla 23 
Mayıs 2007’de Bursa İnegöl’de gerçekleştirilen toplan-
tıya Memur-Sen ve Diyanet-Sen Genel Eğitim Sekreteri 
Süleyman Bahadır ve Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme 
Sekreteri Zeki Çolak katıldı. Bahadır toplantıda Sendikal 
Anlayışımız ve Sosyal Diyalog” konulu eğitim seminerini 
slayt gösterisi eşliğinde verdi.

Devrek’te Zonguldak İl Divan 
Toplantısı yapıldı

Diyanet-Sen Zonguldak İl Divan Toplantısı 15 Şubat 
2007’de Devrek’te gerçekleştirildi. 

Diyanet-Sen Devrek Temsilcileri Muharrem Yaprak, Hu-
lusi Çekirdekçi, Şeref Gökyar, Zonguldak Şube Başkanı 
H. İbrahim Kulaç ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Bolu 
İl Şube Başkanı M. Ali Güldemir,  Çaycuma, Alaplı, Ka-
radeniz Ereğli, Gökçebay temsilcilerinin ve çok sayıda 
din görevlisinin katıldığı İl  divan toplantısında din görev-
lilerine açıklamalarda bulunan Diyanet-Sen Genel Teşki-
latlanma Sekreteri İlyas Baş, Diyanet-Sen’in çalışmaları 
sonucu elde edilen kazanımları aktardı. 

Elazığ Diyanet-Sen’den 
Mesleki Yeterlilik Sınavlarına Tepki

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın il ve ilçe müftülüklerince 
uygulamaya başlattığı  imam-hatip, müezzin ve Kur’an 
kursu hocalarını sınavdan geçirme uygulamasına tepkiler 
sürüyor. Elazığ Diyanet-Sen Şubesi Elazığ İdare  Mah-
kemesi Başkanlığı’na başvurarak bu konudaki yürütme-
nin durdurulması talebinde bulundu. 21 Mayıs 2007’de 
Diyanet-Sen Elazığ Şube Başkanı Murat Ergen ve Şube 
Mali Sekreteri Bilal Dal adına verilen dilekçede sınavla-
rın başlamış olmasından ve kısa süre zarfında da kursların 
başlayacağı belirtilerek  davalı Elazığ Müftülüğü’nün sa-
vunması beklenmeden yürütmenin durdurulması ve bila-
hare iptal edilmesi talebinde bulunuldu. 
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Şükrediyoruz Allah’a…

Yine yetkiliyiz. Sizlere bu yetki ile layık olmaya çalışa-
cağız.

28 Şubatcılığa, özenip ulusal birlik hareketini kuranlarla 
sizin adınıza mücadele edeceğiz.Yetki masasında sadece 
din görevlilerinin hakkını değil, tüm mazlumların hakları 
için çalışacağız.

Demokrasi mücadelesinde her türlü zalimler ile mücadele 
edeceğiz.

Çünkü biz ötelerinin ötesinin mutluluğuna talibiz.

Onun için, zulmün her türlüsü ile mücadele işimiz.

Tarzımız çamur at, izi kalsın mantığı değil.

Tarzımız gül ver, güller diyarını hatırlasınlar. İki cihan gü-
lünün mutluluk diyarını hatırlasınlar tarzıdır…

Yanlışa yanlış demek, doğruyu ise savunmak en büyük 
erdemliliğimiz. 

Memur-Sen’in gerçek yüzü diye dergi basıp altına basa-
nın ve bastıranın ismini yazamayanlar, ne sizin hakkınızı 
savunabilir, ne de üyelerinin, onlar savunsalar savunsalar 
sadece emir aldıkları mahvillerin haklarını savunurlar.

Onların hak savunma tarzını da sizler ve bizler iyi biliriz. 
Ama o tarza pabuç bırakacak halimiz de hani hiç yok.

Memur-Sen’in ve Diyanet-Sen’in bir tek yüzü var. O yüz 
de bu halkının değerleridir. Bu milletin değerleridir. Bu 
devletin değerleridir. Biz bu mazlum millete hizmet etme-
nin, diyanet çalışanlarına hizmet etmenin en büyük erdem 
olduğunu biliyor ve bu inanç ile çalışıyoruz.

Tabi bu çalışma esnasında din görevlisini hakir gören yö-
neticilerimiz ile de mücadelemiz devam ediyor.

Ay başı toplantılarında görevlilerimize hep sarı zarf tehdi-
di yapan, cemaatinin huzurunda görevlisini azarlayanlar 
ile de kavgamız devam ediyor, edecek…

Gerçi bazen bu tür idarecilerimiz kendilerini teftişlerden 
aklayabiliyorlar. Ama Allah’ın ve din görevlilerinin teftiş-
lerinden ise kendilerini aklayabilecekler mi? Asla.

Bu tür kendi görevlisini hakir gören zihniyet ile sendikal 
mücadelemiz devam edecektir. Ediyor zaten.

Ama bir sıkıntımız var. Din görevlilerin bu türlü olaylar 
karşısında dik durmaları gerekiyor. Olayı Allah’a havale 
etmenin yanında, bizlere ve adalete havale etme noktasın-
da biraz daha dik duruş diyoruz.

Haksızlık karşısında susmayın, diyen din görevlileri, hak-
sızlıkları ört pas etmede önde olmayacaklar. Kol kırılır 
yen içinde kalır demeyecekler. O kol daha sonra tüm vu-
cudu kara toprağa götürüyor. Benden değil, Allah’ından 
bulsun demeyecekler. Her türlü yolsuzluk ve usulsüzlük 
konusunda gayet hassas olup, bu konuda, hesap soran ola-
caklar. 

Camiamız ancak bu şekilde huzur bulur. Din görevlisi-
ne itibar etmeyen idareciler, cemaatten din görevlisine ve 
kendisine itibar beklemesinler. Türkiye’nin en eski ve en 
etkin olan diyanet kurumunda adalet, en erdemli davranış 
olmalı.

Bunun mücadelesini veriyoruz. Gelin bu mücadele de siz-
lerin de tuzu bulunsun. 

Yeni yetki döneminde yeni başarılarla yine beraberiz.

Süleyman BAHADIR

Memur-Sen ve Diyanet-Sen 
Genel Eğitim Sekreteri

ANADOLU RÜYAMIZ, BUDUR KAVGAMIZ

DEVLETTİR, MİLLETTİR BİZİM SEVDAMIZ

HAKSIZA DUR DEMEK ASIL ÇABAMIZ

BAŞI DİK YÜRÜRÜZ MEMUR- SEN’LİYİZ (İ.C )

ANADOLU RÜYAMIZ
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Medline Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında sunulan “Telefon ile Tıbbi Danışmanlık, Doktorlu Kara Ambulansı ve Sağlıkta 
Avantajlar Dünyası hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak olan Memur-Sen üyeleri 5.000 YTL’lik ferdi kaza sigortasının 
da sahibi olacaklar. 365 gün 24 saat Tıbbi Danışmanlık ve Doktorlu Kara Ambulansı hizmetinden bir yıl boyunca ücretsiz 
olarak faydalanacak üyeler, “Sağlıkta Avantajlar Dünyası” ile Türkiye genelinde 2000’e yakın sağlık kurumunda % 40’a 
varan değişen indirim oranları ile hizmet alabilecekler.

Medline Acil Sağlık Hizmeti Nedir?
365 Gün 24 Saat Acil Sağlık Hizmeti
Medline Acil Sağlık Hizmetleri’ne 365 gün 24 saat tüm Türkiye’den tek numara ile ulaşılır; 
0212 444 12 12

Doktorlu Kara Ambulansı
Acil bir durumda Medline Alarm Merkezi’ne ulaşıldığı andan itibaren başlayan hizmet, 
hastanın bulunduğu yere ulaştırılan acil doktor ve tam donanımlı ambulans ile tedavisi 
tamamlanıncaya veya ilk müdahale sonrası en uygun hastaneye nakli ve doktor ile 
buluşmasını takiben hastanedeki yatağına teslim edilinceye kadar sürer.

Telefon ile Tıbbi Danışmanlık
Alarm Merkezi’ndeki görevli doktorlar tarafından verilmekte olan bu hizmetle acil olan 
veya olmayan durumlarda üyelere mevcut sağlık problemi konusunda aydınlatıcı bilgi 
verilir ve yapılması gerekenler konusunda yönlendirilir. Bu hizmette, ilaç tavsiye edilmez 
ve reçete düzenlenmez, ilk çalışta doktor tarafından açılan 444 12 12 numaralı telefona, 
GSM operatörlerinden alan kodu çevrilmeden ulaşılabilmektedir.

Medikal Bilgi Köprüsü ve Hastane Organizasyonu
Hastaya ulaşım esnasında tedavi kurumu (hastane vb.), ambulans, hasta yakını ve/veya 
doktoru arasında iletişim sağlanır, ilk müdahale yapıldıktan sonra, hastanın durumu 
belli donanıma sahip bir hastanede çözülmesi gereken özel bir durumsa, Medline ekibi, 
hasta ve hasta yakınına bu konudaki alternatifleri sunar ve hastanın hastanedeki yerinin 
önceden hazırlanmasını sağlayarak, acil durumu bir hizmet bütünlüğü içinde yönetir.

Sağlıkta Avantajlar Dünyası
Sağlıkta Avantajlar Dünyası, size aralarında en bilinen ve kaliteli sağlık kurumlarının yer 
aldığı (Hastaneler, Poliklinikler, Tanı Merkezleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri, 
Eczaneler, Optik ve Güzellik Merkezleri) çok sayıda kurumda %5 - %40 arasında değişen 
indirim oranları ile hizmet alma fırsatı sunuyor.

Neden Medline?
 Dünyanın köklü ve saygın akreditasyon kurumlarından 
Joint Commission International tarafından acil sağlık 
hizmetleri konusunda uluslararası kalite belgesini alabilen 
dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise ilk acil sağlık hizmeti 
kuruluşudur.
 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Sakarya
illerinde kendi altyapısıyla diğer 68 ilde 400’e yakın
merkezde anlaşmalı  kurumlar aracılığıyla hizmet
vermektedir.
 İstanbul gibi trafiğin yoğun olduğu bir şehirde hastaların 
%85’ine ilk 15 dakika içinde ulaşabilmektedir.
 400 kişilik kadrosunun yarısından fazlası medikal 
kökenlidir.
 Yılda yaklaşık 30.000 vaka gerçekleştiren Medline,
vakaların %40’ını olay yerinde stabil hale getirebilmektedir.

Acil Sağlık Hizmeti Nedir?
Acil Sağlık Hizmeti, hastaya en kısa zamanda ulaşıp en yakın hastaneye 
ulaştırmak değildir. Hizmet bütünlüğü içinde bakıldığında, hastaya en kısa 
sürede ulaşıp ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak, gerekiyorsa hastaneye naklini 
sağlayarak, hastanın yetkin bir doktor kontrolünde olduğundan emin olana kadar 
devam etmektir. Acil Sağlık Hizmeti veren kurum, hizmet kalitesini en yüksek 
seviyede tutmak ve kontrol edebilmek için, mümkün olduğunca kendi altyapısı 
ile hizmet vermelidir. Kendi altyapısı olmayan bölgelerde, sürekli denetlediği 
anlaşmalı kuruluşlar ile hizmet verebiliyor olmalıdır.
Alarm Merkezi ve Ekiplerin Uzmanlık Yapısı Nasıl Olmalıdır?
Acil Sağlık Hizmeti veren bir kurumun, alarm merkezinde 24 saat telefona cevap 
veren kişiler mutlaka, acil operasyonlar konusunda deneyimli tıp doktoru olmalı 
ve yabancı dil bilmelidir. Acil Sağlık Hizmeti veren kuruma, ülkenin her tarafından 
akılda kalabilen tek bir numarayla ulaşılabilmeli ve telefon numarası hiçbir zaman 
meşgul çalmamalı, cevapsız kalmamalıdır.
Ambulans Ekipleri Kimlerden Oluşmalıdır?
Ambulans ekipleri mutlaka Tabipler Odası’na kayıtlı doktor, sağlık teknisyeni ve 
sürücüden oluşmalıdır. Her türlü olumsuz koşulu dikkate alarak, sürücünün ilk 
yardım eğitimi almış olması gerekmektedir.
Ambulans Donanımı Nasıl Olmalıdır?
Acil Sağlık Hizmeti veren kurumun ambulansları kırmızı şeritli yoğun bakım 
ambulansı olmalı ve kırmızı şeritli ambulanslarda muhakkak doktor ve yoğun 
bakım için gerekli donanımın bulunması gerekmektedir.


