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Dünyanın her zaman aydın fikirlerini, ile-
riyi gören liderlerini tarihin derinliklerinde 
aradığımızda, yolu bizden geçen, yolu 
biz olan, dünyaya yön veren liderlerin var 
olduğunu göreceksiniz. Fatih’in dillere 
destan İstanbul kuşatması, Kanuni’nin at 
sırtında ömrünün sonuna kadar cihat et-
mesi, Abdülhamid’in toprağına karşı olan 
derin sevdası, Atatürk ve yol arkadaşları-
nın savaş meydanlarındaki başarısı, bi-
zim her zaman farklılığımızı göstermiştir. 
Sadece siyasi liderler olarak değil, yaşa-
mın bütün alanlarında, varlığını hissetti-
ren zat-ı şahanelerimizin olduğu aşikârdır.

Zaman bizlere doğru sürüklenirken, Os-
manlı dönemi şeyhülislamlık makamı, tek 
tek bireylere din sevgisini, vatan sevgisi-
ni, bayrak sevgisini nakış nakış işlemiştir. 
Geçmişte teşkilatçı İslam anlayışı yeni 
dönem dediğimiz Cumhuriyet yıllarında 
da farklı isimlerle kendisini göstere bilmiş-
tir. Tabi ki Cumhuriyet döneminde anlaşı-
lamama, mayanıntutmaması, yanılgılar, 
deneme yanılma yoluyla iki binli yıllara 
kadar sürmüş, iki binli yıllarda geçmişte 
kıymetini bilemediklerimize, kıymet iadesi 
yapılarak adeta af dilenmiştir.

 Yeni sürecin şeyhülislamlık varisleri olan 
Diyanet teşkilatı, çok derin bir tarihi dev-
ralmıştır. Kurumsal alanların hepsinde 
daha özgürlükçü yapıların oluşması için 
ihtiyaç haline gelen sendikalaşma, Di-
yanet alanında da kendisini göstermiştir. 
Teşkilatçı ve özgürlükçü yapının, görsele 
dönüşmüş şekli olan sendikalar, taşıdıkla-
rı misyon ve değerler boyutuyla ayrışarak, 
halkın teveccühünü kazanmıştır. İşte tam 
bu noktada, varlığın var olma hissini en 
iyi şekilde sırtlanan Diyanet teşkilatının en 
büyük sendikası olan Diyanet-Sen’e bu 
görev, hizmetkarı olduğumuz üyelerimiz 
tarafından verilmiştir.

Farklı renklerin, farklı dillerin, farklı etnik 
yapıların, hissedilir şekilde görüldüğü ve 
bu renk cümbüşünün güçlü ülkelerin ol-
mazsa olmazı olduğu bu dönemde, öne 
çıkan Diyanet Sen, değerler sendikacılı-
ğını, var edene layık olma misyonunu icra 
etme hedefindedir. Sendikalı olmak, farklı 
isimlerle tarihin bütün dönemlerinde, dev-
let yapısına, halkın, çalışanın sesini ilet-

mek adına demokratik ülkelerin olmazsa 
olmazları durumundadır. Sendikal müca-
delelerle, demokratik zeminleri kendileri 
kazanmış, halk için örgütlü yapının daha 
kazanımlı olduğu adeta ispatlanmıştır.

Ülkemizde kamu çalışanının gerçek ya-
pısını, dert sıkıntı boyutunu, 1995 yılında 
kurulan Memur-Sen, Din Görevlilerinin 
sahipleneni, sesi, örgütlü yapısının tek 
yetkili adresi Diyanet-Sen olmuştur.Zu-
lümü alkışlayanların karşısında, sağlam 
duruşuyla bilinen Diyanet-Sen ailesi, ku-
rulduğu günden bu güne sayısız kazanım 
elde etmiş, özelde üyelerinin çıkarlarını, 
genelde Dünya Müslümanlarının dertleri-
ni kendi derdi sayarak bir araya gelmiş, 
onurlu, erdemli fertlerin vicdan- din kav-
ramları karşısındaki dimdik duruşuyla, 
diğerlerinden her zaman önde olmuştur. 
Refleksi her zaman hak olan bu büyük ai-
lenin bütün üyelerini can-ı gönülden kut-
luyorum. Ecdadımızdan emanet aldığımız 
bu kıymetli görevi en iyi şekilde sürdürür-
ken, güvenleri ile güçleriyle, gücümüze 
güç katan üyelerimiz sayesinde 80 bin 
üye sayısını yakaladığımızı, müjdelemek 
istiyorum.

Ayrıştıran değil, kavuşturan olmayı, ben 
hissi ile değil biz hissiyle çalışan Diyanet 
Sen üyelerinin, onurlu duruşlarını, son 
zamanlarda yaşanmış olan,içerde ve dı-
şarda, ülke menfaatlerini hiçe sayanlar 
karşısında ki dik duruşlarını kutluyorum.

Ülke gündeminin hayati derecede has-
saslaştığı son günlerde, bir birimize ke-
netlenerek, sağımızdan, solumuzdan 
gelebilecek bütün saldırıların karşısında, 
kafası karışmadan, ne istediğini ve ne 
yapması gerektiğini bilecek bir donanım-
la, ülke menfaatlerinin başladığı yerde, 
şahsiliği zül kabul edebilecek olgunluğa 
sahip olduğumuzu, gerçek ses olmak adı-
na değil, hakkın sesi olabilmek adına bir 
araya gelmiş, erdemliler hareketinin varis-
leri olarak, bu kutlu davayı sırtlanıp, gele-
ceğimize emanet edeceğimiz güne kadar, 
alnı ak, zihni ak bir misyona ve fikre sa-
hip olduğumuzu ifade ederek, bir sonraki 
sayımızda buluşuncaya dek sizi Allah’a 
emanet ediyorum.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen’in kurulduğu gün-
den itibaren emeğin, ekmeğin, hakkın ve milli iradenin, demokra-
sinin, barışın mücadelesini verdiğini söyledi. Başbakan Erdoğan, 
“İslam coğrafyasının sızısını ta yüreğinizde hissettiğiniz ve gere-
ğini yaptığınız için sizlere teşekkür ediyorum” dedi. 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen’in ATO Congre-
sium’da düzenlediği “Medeniyet, insan, demokrasi ve şehirler” 
konulu Büyük Türkiye Buluşması’nda konuştu. Erdoğan, konuş-
masına etkinliğin tüm Türkiye için hayırlı olmasını diledi. Başba-
kan Erdoğan, Genel Başkan Gündoğdu’ya bugüne kadar sürdür-
düğü emek mücadelesi, Türkiye’nin ekonomisi ve demokrasisine 
verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Başbakan Erdoğan, Me-
mur-Sen’in kurulduğu günden itibaren emeğin, ekmeğin, hakkın 
ve milli iradenin, demokrasinin, barışın mücadelesini verdiğini 

belirterek “1995 yılında mütevazi imkanlarla, samimi hissiyatla 
kurulan Memur-Sen Türkiye’nin en büyük konfederasyonu ola-
rak çalışma hayatımızda barış ve diyalogun öncüsü oldu. Burada 
Memur-Sen’e kurulduğu günden beri kararlılıkla, sabırla ve sa-
mimiyetle sürdürdüğü mücadele için ayrıca teşekkür ediyorum. 
28 Şubat’ta, dimdik duran Memur-Sen’e ve yönetimine teşekkür 
ediyorum. Vesayetçi sisteme, çetelere, mafyaya, cuntalara karşı 
verdiğimiz mücadelede hep yanımızda oldunuz, bundan dolayı 
hakkı savunan Memur-Sen’e teşekkür ediyorum. Memurların 
hak mücadelesinden Milli Birlik ve Kardeşlik Projesine, 2010 halk 
oylamasından eğitim reformuna, başörtüsüne özgürlükten eko-
nominin büyümesine kadar her alanda gösterdiğiniz dirayet için, 
verdiğiniz destek için sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum.” 
Şeklinde konuştu.

Büyük Türkiye Buluşması’nda konuşan Me-
mur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Me-
mur-Sen’in adalet ve merhamet konfederasyonu 
olduğunu söyledi. Memur-Sen’in, barış ve hak-
kaniyet temelli yeni bir dünya mücadelesi veren 
bir hareket olduğunu vurgulayan Gündoğdu, 
“Memur-Sen Türkiye’nin en büyük emek örgü-
tüdür. Toplu Sözleşmede elde edilen başarı Me-
mur-Sen’in rakipsizliğini tescillemiştir” dedi. 17 
Aralık operasyonuna değinen Gündoğdu, şöyle 
konuştu; “Son operasyonda, hedef AK Parti Ge-
nel Başkanı değil Türkiye Cumhuriyeti’nin Başba-
kanı ve Başbakan üzerinden Türkiye olduğu açık-
tır. Bu yüzden, kime oy verdiği, hangi ideolojiden 
olduğu, hangi cemiyetin ya da camianın mensubu 
olduğuna bakmadan herkes bu operasyona karşı 
ortak tavır almalıdır.

Başbakan Erdoğan “Memur-Sen 
Büyük Türkiye Buluşması”na Katıldı

Gündoğdu: Memur-Sen 
Adalet ve Merhamet Konfederasyonudur 

Kongreye bir çok bakan milletvekili ve bürokratlar ile Diyanet-Sen Genel 
Başkanı Mehmet Bayraktutar yönetim kurulu üyeleri ve şube başkanları, 
Memur-Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları ve davetliler katıldı. 
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Din görevlilerine sendika yolunu açan, aksiyon, fikir ve dava ada-
mı Diyanet-Sen Kurucu Genel Başkanı Merhum Ahmet Yıldız, 
vefatının 4. yıl dönümünde dualarla, hatimlerle anıldı. 

Merhum Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız’ın 25 Ocak 
2010 tarihinde Hakk’ın Rahmetine kavuşmasının 4. yıl dönü-
mü nedeniyle 25 Ocak 2014’de Ankara Hacı Bayram-ı Veli 
Camii’nde mevlid programı düzenlendi. Mevlid programına Di-
yanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, yönetim kurulu 
üyeleri, Eğitim-Bir -Sen Genel Başkan Vekili Ahmet Özer, Genel 
Başkan Yardımcıları Esat Tektaş ve Ramazan Çakırcı, Kültür- 
Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan ve yönetim kurulu 

üyeleri, Toç-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öztürk, 
Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Emin Şenver, Diyanet-Sen 
Ankara Şube Başkanları Ahmet Yıldız, Rahim Çelik ve Zeki Say-
kılı, Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Nevzat Oy, Ankara ve bazı 
şubelerden üyeler ve sevenleri katıldı. 

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, mevlid progra-
mında yaptığı konuşmada Ahmet Yıldız’ın Türkiye’nin yetiştirdiği 
güzide insanlardan birisi olduğuna dikkat çekerek “Eğer bu gün 
Türkiye’nin gündeminde yer alan, Türkiye’nin geleceğinde söz 
sahibi bir Din Görevlileri sendikası varsa bu Ahmet Yıldız ve eki-
binin eseridir. O yüzden Ahmet Yıldız ismi yaşatılmalıdır ve bizler 
Ahmet Yıldız ismini yaşatma niyetindeyiz” dedi. 

Diyanet-Sen Kadın Komisyo-
nu ilk toplantısını Diyanet-Sen 
Genel Merkezi Ahmet Yıldız 
Konferans Salonu’nda gerçek-
leştirdi. 24 Kasım Öğretmenler 
günü münasebetiyle düzenlenen 
programa Diyanet-Sen Genel 
Başkanı Mehmet Bayraktutar, 
Kadın Komisyonu Başkanı Neri-
man Varışlı, yönetim kurulu üye-
leri, Ankara Baş Vaizesi Güler 
Acar ve Kur’an Kursu Öğreticileri 
katıldı. 
Toplantıda konuşan Genel Baş-
kan Mehmet Bayraktutar, Kur’an 
Kursu Öğreticilerinin öğretmenlerle aynı hizmeti vermelerine rağmen aynı haklardan yararlanamadığına dikkat çe-
kerek, sendika olarak Kur’an Kursu Öğreticilerinin de öğretmenlerle aynı haklardan yararlanması için mücadele 
verdiklerini söyledi. Diyanet-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Neriman Varışlı da yaptığı konuşmada Kur’an Kursu 
Öğreticilerinin çok kutsal bir vazifeyi yerine getirdiklerini belirterek Kur’an Kursu Öğreticilerinin daha iyi şartlarda 
çalışabilmesi için ve sorunlarını birinci elden yetkililere aktara bilmek için kadın komisyonunun çok önemli olduğunu 
kaydetti. Kur’an Kursu Öğreticilerinin sendikada daha aktif rol almasını isteyen Varışlı bundan sonra kadın komisyo-
nu olarak çalışmalara daha ağırlık vereceklerini söyledi.

Kadın Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Kurucu Genel Başkanımız
Ahmet Yıldız Dualarla Anıldı 
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Diyanet-Sen’in yetkili sendika olarak Diyanet İşleri Başkan-
lığı ile yürüttüğü Kurum İdari Kurulu Toplantılarının Ekim 
dönemi mutabakat metninin imzalanması ile sona erdi. Di-
yanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Özafşar baş-
kanlığında yürütülen toplantıda başkanlığa bağlı cami ve 
kuran kurslarında temizliğin hizmet satın alma yöntemi ile 

yapılmasının teşvik edilmesi, başkanlık tarafından açılan 

sınavlara ve aylık mutat toplantılara katılmak üzere görev 

mahalli dışına giden personele harcırah ödenmesi gibi hu-

susların da yer aldığı 9 maddelik Ekim 2013 Kurum İdari 

Kurulu Toplantısı Kararları imza altına alındı. 

Ekim Ayı Kurum İdari Kurulu Kararları İmzalandı

1- Müezzin-Kayyım kadrosunda görev yapan personelden İmam-Hatiplik kadrolarına geçmek isteyenler için gerekli 
çalışmaların yapılması.

2- Hac ve umre kayıt bürolarında görevlendirilen personelin mesai saatinden sonra çalışması halinde bu personele 
fazla çalışma ücreti ödenmesinin sağlanması.

3- 2013 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmesine karar verilen ve daha sonra kontenjan yetersizliği nedeniyle 
görevlendirilemeyen personelin, 2014 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmesinin sağlanması.

4- Yaz Kur’an kurslarında yeterli öğrencisi bulunduğu halde sisteme giriş yapamayan personele ödenmeyen ek ders 
ücretlerinin ödenmesinin sağlanması.

5- Başkanlığa bağlı cami ve Kur’an kurslarının temizliğinin hizmet satın alma yöntemi ile yapılmasının teşvik edilme-
si.

6- Diyanet İşleri Başkanlığı personeline verilen personel kimlik kartlarının başlığında aynı standardın sağlanması 
amacıyla “TC Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Kimlik Kartı” ibaresine yer verilmesi.

7- Personelin isteği dışında yapılan geçici görevlendirmelerin görevlileri mağdur etmeyecek şekilde planlanması.
8- Kur’an Kursu öğreticisi kadrolarında görev yapan personelin naklen atanmalarında belirli kriterlerin getirilmesi için 

çalışma yapılması.
9- Diyanet işleri Başkanlığı tarafından açılan sınavlara ve aylık mutad toplantılara katılmak üzere görev mahalli 

dışına giden personele ilgili mevzuat hükümleri uyarınca harcırahlarının ödenmesinin sağlanması.G
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DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURUM İDARİ KURULU
TOPLANTISI KARARLARI
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‘‘İşte bu benim Ayasofya Vakfiyem, dolayısıyla 
kim bu Ayasofya’yı camiye dönüştüren vakfiye-
mi değiştirirse, bir maddesini tebdil ederse onu 
iptal veya tedile koşarsa, fasit veya fasık bir 
teville veya herhangi bir dalavereyle Ayasofya 
Camisi’nin vakıf hükmünü yürürlükten kaldır-
maya kastederlerse, aslını değiştirir, füruuna 
itiraz eder ve bunları yapanlara yol gösterirlerse 
ve hatta yardım ederlerse ve kanunsuz olarak 
onda tasarruf yapmaya kalkarlar, camilikten çı-
karırlar ve sahte evrak düzenleyerek, mütevel-
lilik hakkı gibi şeyler ister yahut onu kendi batıl 
defterlerine kaydederler veya yalandan kendi 
hesaplarına geçirirlerse ifade ediyorum ki huzu-
runuzda, en büyük haram işlemiş ve günahları 
kazanmış olurlar. Bu sebeple, bu vakfiyeyi kim 
değiştirirse, Allah’ın, Peygamber’in, meleklerin, 
bütün yöneticilerin ve dahi bütün Müslüman-
ların ebediyen LANETİ ONUN VE ONLARIN 
ÜZERİNE OLSUN. Bu güne kadar değerlerine 
bağlılık yemini etmiş olan aydın kişilerin yüre-
ğini parçalayan bu esaret artık yok edilmelidir. 
Toplumu sadece zincirlerle, sadece engellerle 
kendi Avrupai zihniyetlerine hizmet noktasında 
şekillendiren bir takım zihniyetlerin Ayasofya’nın 
anlamından, öneminden yoksun olduğunu göre-
rek konuya yaklaşmalıyız. Tarihin tozlu sayfala-
rında okumaya çekindiklerimiz, bizim şuan ki 
vefasızlığımızın, şuan ki vurdumduymazlığımı-
zın kalıntıları değil midir? 20.yy başında 1.cihan 
harbinde İstanbulun işgali sürecinde 6.Mehmed 
Vahdettin Hazretlerinin kendisini korumakla 
yükümlü askerlere “Benim hayatımı boş verin, 
eğer işgalciler İstanbul’un fetih sembolü olan 
Ayasofya’ya çan takmaya gelirlerse; benden 
emir beklemeden ateş açın ve son nefesinize 
kadar Ayasofya Camii için savaşın.”diyerek 
askerleri Ayasofya Camisini korumakla görevli 
kılmıştır. Bu örnek ecdadın en zor dönemlerin 
de bile Ayasofya Camisine verdiği önemi bizlere 
göstermesi bakımından önemlidir. 

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra ise Türkiye 
de Batılaşma yolunda reformlar ve devrimler 

gerçekleştirildi. Harf inkılabı, kılık kıyafet inkıla-
bı, halifeliğin ve saltanatın kaldırışları bunlardan 
sadece bazıları olarak tarihe geçti. Bunların 
yaptığı etkileri de günümüzde hissetmeye de-
vam ediyoruz. O dönemde yapılan en büyük 
yanlışlıklardan biri de 1934 yılında bakanlar ku-
rulunca Ayasofya Camisinin müzeye çevrilmesi-
dir, süreçten sonrada hiçbir hükümet dönemin-
de bu konu gündeme getirilememiş ve bu kanun 
ortadan kaldırılamamıştır. Her yıl fetih coşkulu 
bir şekilde kutlanır iken, Ayasofya Camisi hep 
cemaatsiz kalmıştır.Türkiye’nin geçmişteki art 
niyet kalıntılarından sıyrılma çabası içerisinde 
olduğunu görmek, özerine giydirilmiş olan demir 
zincirlerden, kendi değer yargılarımızın ve fethin 
sembolü olan bu essiz mekana vurulmuş kilidin 
kırılma zamanı gelmiştir. Çok uzağa gitmeden 
Trabzon’da açılmış olan Ayasofya Camii’nin din 
hizmeti noktasında açılması Türkiye açısından 
bir yıkıma sebep olmadığı gibi, ibadet edilen 
yerlerin sadece müzeler olmadığı da aşikardır. 
Ayasofya camii açıldığında ziyareti, görselliği 
vermiş olduğu mesajından bir şeyler eksile-
cekse biz Türkiye sevdalısı olan bireyler olarak 
vatana zarar verme arzusunda değiliz. Stratejik 
değere sahip olan Ayasofya 1453 yılında kur-
tarılmış bölge olan İslam coğrafyasında batıya 
karşı bir sembol iken, Bağımsız Türkiye’nin en 
güzel ilinde bir bayrak gibi dalgalanan bu esaret 
Avrupa’nın üstünlüğünü kabul etmek değil midir. 
Gayri Müslimlerin mabetlerini iade edebilen bir 
yapı nasıl oluyor da Ayasofya’nın itibarini iade 
edemiyor. Türkiye’de diyalog yoluyla hak edilen 
değerine kavuşan baş örtüsü Memur-Sen ve 
bağlı sendikaların başarısıyla kazanılmış, artık 
analar evladının asker yeminine türbanıyla gire-
bilmekte, kızlarımız okullarında kamu alanında 
özgürce çalışıp okuya bilmekteler. Bu onurun 
iadesi Ayasofya’ya verileceği güne kadar Aya-
sofya yetim kalacaktır, Ayasofya nişanesiyken 
Fatih’in, bedduası olacaktır. Duanın anlam ka-
zanacağı andan uzak kalacaktır, Ayasofya bir 
bayrak misali dünyada hak edilmişliğin anlamı 
olacaktır.

Ayasofya İbadete
Açılacağı Günü Bekliyor 

Stratejik 
değere sahip 
olan Ayasofya 
1453 yılında 
kurtarılmış 

bölge 
olan İslam 

coğrafyasında 
batıya karşı 
bir sembol 

iken, Bağımsız 
Türkiye’nin en 

güzel ilinde 
bir bayrak gibi 

dalgalanan 
bu esaret 

Avrupa’nın 
üstünlüğünü 
kabul etmek 
değil midir. 

Hacibey ÖZKAN
Genel Başkan Vekili
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Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet 
Bayraktutar ve yönetim kurulu üyeleri Milli 
Gazete Ankara Temsilcisi Mustafa Yılmaz 
Ankara’daki bürosunda ziyaret etti. 

Ziyarette konuşan Bayraktutar, “sesimizi 
duyura bilmek, faaliyetlerimizi kamuoyu 
ile paylaşmak konusunda basının yeri 
hiç kuşkusuz yadsınamaz. Bizler Diya-
net-Sen olarak üyelerimizin sesi olma-
ya, onların sorunlarına çözüm üretmeye 
çalışıyoruz. Yalnızca üyelerimizin değil, 
milletimizi ilgilendiren her konuda maddi 
manevi değerlerimize saygı çerçevesinde 
milletimizin de sesi olmaya çalışıyoruz. 
Bizleri kamuoyu ile buluşturan siz de-

ğerli basınımız 
ve basın men-
suplarımız bu 
konuda bizim 
en büyük yar-
dımcımızdır ve 
bizim için çok 
önemliler” dedi. 

Ziyaretten duy-
duğu memnuni-
yeti dile getiren 
Milli Gazete 
Ankara Temsilcisi Mustafa Yılmaz, din gö-
revlilerinin maddi manevi değerlere sahip 
çıkan örnek insanlar olduğuna dikkat çe-

kerek, “sizlerin yaptığı güzel çalışmalara 
bizler de elimizden geldiğince yer vermek 
isteriz” dedi. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vekil 
olarak çalışan imam hatipler sendikamızı 
ziyaret ederek kadro taleplerini ilettiler. 

81 ilden temsilcinin bulunduğu 150 ci-

varında vekil imam hatip yönetim kurulu 
üyeleri ile bir araya gelerek sorunları ve 
kadro taleplerini dile getirdiler. 2-3 yıldır 
vekil olarak çalıştıklarını ve görevleri ile 
ilgili her türlü yeterlilik ve liyakate sahip 
olduklarını ifade eden vekil imam hatip-
ler sözleşmeli veya kadrolu olarak kurum 
bünyesinde çalışmak istediklerini söyledi-
ler. 

Vekil imam hatiplerle görüşen genel mer-
kez yönetim kurulu üyeleri talepleri yetki-

lilere ileteceklerini ve kadro konusunda 
ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler. 

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Diyanet-Sen Genel 
Merkezine Hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İHH Yönetim So-
rumlusu Murat Yılmaz, Teşkilatlanma Başkanı Sait Demir, An-
kara Sorumlusu Mustafa Sinan’ın 
hazır bulunduğu ziyarette İnsan-
ca yaşamak adına yapılan bütün 
çalışmalarda Memur-Sen Konfeder-
asyonuyla birlikte İHH’yı destekleyen 
Diyanet-Sen’e teşekkür ettiler.
Diyanet-Sen Genel Başkanı Meh-
met Bayraktutar ; Memur-Sen ve 
bağlı sendikaları olarak her zaman 
zor durumda olan insanlığın yanında 
olmaya yemin ettik. Amacımız insan 
ve yaratılmış olmanın verdiği hak ma-
nadaki değerleriyse, bu yolda hizmet 
eden herkesin yanında olmaya söz 
verdik. Biz bu sözü üyelerimize ver-
dik, biz bu sözü mazlum halklara 
verdik. Bu sebeple erdemliler yemini 

etmiş olan herkes kutsal olan bu davada bulunmak ister. Da-
vamıza, insanlığımıza, dinimize sahip çıkarak daha güzel yarın-
lar için çalışmaya devam edeceğiz dedi.

Milli Gazete Ziyaret Edildi

Vekil İmamlar Kadro İstiyor

İHH’dan Diyanet-Sen Genel Merkezine Ziyaret 
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Diyanet İşleri Başkanlığı, açıktan perso-
nel alımını yeniden düzenledi. Bu gün 
yayımlanan 28905 sayılı resmi gazetede 
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. 

Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre 
Diyanet İşleri Başkanlığı, açıktan vekil 
personel alımında, nitelikleri taşıma-
yan adayların alınmasına imkan veren 
düzenlemeyi değiştirdi. Yeni düzenleme 
gereğince asıldaki şartları taşımayan 

adaylar hiçbir surette açıktan vekil olarak 
alınamayacak . Düzenleme, 6 Şubat 
2014 tarihi itibariyle Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetme-
liği yeniden düzenlenerek yürürlüğe girdi. 
Yeni yönetmelikle birlikte özellikle sözlü 
sınav ile kişinin bilgi birikimi yanında bir 
çok yetenek ve becerisi de ölçülecek. 
Söz konusu yönetmelik, Diyanet İşleri 

Başkanlığında ilk defa Devlet memuru 
olarak atanacaklar, halen görevde olup 
görevini veya görev yerini değiştirmek 
isteyenler Mesleki Bilgiler Seviye Tespit 
Sınavına (MBSTS) katılacaklar hakkında 
uygulanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönet-
meliği’nin bir çok maddesinde değişiklik 
içeren yeni yönetmelik ile ilgili geniş bilgi 
web sitemizde yer almaktadır. 

Vaizlik, Kur’an Kursu Öğretmenliği, İmam 
Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrola-
rına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Ba-
samaklarında Yükselme Yönetmeliği’nde 
değişiklik yapıldı. Sınavların ve atama-
ların yöntemini belirleyen yönetmeliğe 
göre, sınavlar Diyanet İşleri Başkanlığı 

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün 
teklifi ve Başkanlığın onayı ile yapılacak. 
8 Şubat 2014’te Resmi Gazete yayınla-
narak yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe 
göre, ‘Başkanlıkça yapılacak sınavı’ iba-
resi ‘Başkanlıkça yapılacak sözlü sınavı’ 
şeklinde ve bendinde yer alan ‘atanacağı 

görevin özelliğine göre davranışlarını’ 
ibaresi ‘atanacağı görevin özelliğine 
göre becerilerini, davranışlarını’ şeklinde 
değiştirildi. Ayrıntılı bilgi web sitemizde 
yer almaktadır. 

Diyanet-Sen Genel Denet-
leme Kurulu 2013 yılı 2. 
olağan denetimini gerçek-
leştirdi. Denetleme Kurulu 
Başkanı Emin Çil ve üyeler 
İrfan Bakır ve Şaban Coş-
kun’dan oluşan kurul, 2-3-
4 Ocak 2014 tarihlerinde 
Diyanet-Sen’in 2013 yılı 
faaliyetlerini inceledi. Ku-
rul üyeleri yönetim kurulu 
üyelerinden de çalışlalar 
konusunda bilgi aldı. 

3 gün süren denetlemeler 
sonucu raporunu oluştu-
ran kurul, Diyanet-Sen’in 
kurumsal kimliğin gereği 
disiplinli, düzenli ve siste-
matik çalışıldığını belirte-
rek, Genel Yönetim Kuru-
lu’na yeni çalışmalarında 
başarılar diledi. 

Denetleme Kurulu 2013 Yılı 
Son Denetimini Gerçekleştirdi

Vekilde de Asılda Aranan Şartlar Aranacak

DİB Sınav Yönetmeliği’ne Yeni Düzenleme 

Kariyer Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı 

G
en

el
 M

er
ke

z 
H

ab
er

le
ri

M
ar

t 2
01

4



www.diyanet-sen.org.tr 8

Küreselleşen ve küçük bir köy haline gel-
en dünyada giderek yönetim anlayışları da 
değişmektedir. Beklentileri karşılamakta yetersiz 
kalan temsili demokrasi anlayışı giderek yerini, 
daha kompleks ve konuyla ilgili tüm birimleri, bi-
reyleri içine alan karşılıklı etkilenme, diyalog ve 
müzakere etme kavramlarının ön plana çıktığı 
yönetişim kavramı ile özetlenen yeni anlayışa 
bırakmaktadır. Yönetişim anlayışıyla birlikte 
kamuda hizmeti alan, hizmeti veren, hizmete 
aracılık eden her birimin etkisi, önemsenmeye, 
ortak kararlar alınmaya başlamıştır. Özellikle 
son on yıl içinde ülkemizin demokratikleşme 
yönünde reform niteliğinde attığı adımlar 
yönetişim kavramını öne çıkarmaktadır. Bu ma-
nada yönetişimin tam anlamı ile işleye bilmesi 
için sivil toplum kuruluşlarına çok önemli görev-
ler düşmektedir. Geçmişte ülke yönetiminde yer 
alanlara göre devlet; vatandaş tarafından kutsal 
görülen, biat etmesi, itaat etmesi, yapılanlar yan-
lış bile olsa sadık kalması gereken, asla fikirlerini 
beyan etmeyen, isyan etmeyen, yapılan haksı-
zlıklara boyun eğen vatandaş tiplemesini içeriy-
ordu. Yönetişim kavramıyla birlikte artık yeni bir 
toplumsal iş bölümü öngörülmektedir. Yani dev-
letin kendi içinde de sivil toplumu oluşturan kes-
imler arasında da yeni bir iş bölümü ön görülme-
ktedir. İşte yönetişim bu eşitler arası ilişkiyi 
tanımlamaktadır, iş birliğini amaçlamaktadır. Bu 
yeni anlayış emir verme ve itaat etme biçiminde 
değil, iş birliği içerisinde, birlikte planlama, birlikte 
projelendirme ve birlikte uygulamayı ön görmek-
tedir. Gizliliğe ve bilgilerin saklı olması esasına 
değil, açıklığa saydamlığa dayalıdır. Kararların 
tek başına alınıp tek başına uygulanması değil, 
özelikle kurumlarda diğer paydaşlarla birlikte 
alınmasına ve uygulanması esasına dayanır. 
Dolayısıyla her safhada bir katılımcılık vardır. 
Son dönemlerde devleti yönetenler ve ona bağlı 
kurumlarda bu etkileşimin izlerini görmekteyiz. 
Bu sevindirici bir durumdur. Gerek özel sektör 
gerekse sivil toplum kuruluşlarının giderek pasif 
tüketicilik yerine katılımcı vatandaşlık anlayışını 
tercih etmesi ülkemizde yönetişim anlayışının 

yerleşmesi ve katılımcı demokrasinin gelişmesi 
adına umut verici gelişmelerdir. Devleti yöneten-
lerin son dönemdeki en etkili yönetişim uygu-
laması ise bana göre demokratik açılım süreci 
ve bu süreç içerisinde milli birlik ve kardeşlik 
projesi kapsamında akil adamlar uygulamasıdır. 
Bu uygulama ile ülkemizin en ücra noktasında 
yer alan bir mahalle dernek başkanının dahi 
fikrine baş vuruldu. Vatandaş bizzat devlet eli-
yle önemli görüldü. Fikirlerine ön yargısız bir 
şekilde değer verildi ve değerlendirilmek üzere 
not edildi. Bu çalışma hem var olan sorunun 
çözümü için hem de toplumun kaynaşması için 
yönetişim adına önemli bir uygulama olmuştur.
Yönetişim anlayışının sivil toplum ayağını oluş-
turan organlardan birisi olan sendikaların da bu 
noktada üzerlerine düşen çalışmaları yapmaları 
gerekmektedir. Yönetişim konusunda yöneticile-
ri ikna etmek hatta zorlamak bize düşen önemli 
görevlerdendir diye düşünüyorum.

Konuyu genelden özele getirecek olursak Di-
yanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet 
gösteren üye sayısı yetmiş bini bulmuş yetkili 
sendikanın hem ülkenin normalleşmesi hem ku-
rum ile olan ilişkilerin sağlam temellerle sağlıklı 
yürüye bilmesi için yönetişim uygulamasını en 
çok kullanması gereken sivil toplum kuruluşu 
olmamız gerektiğini düşünüyorum. Benim asıl 
üzerinde durduğum konu devletten ve kurum-
dan beklediğimiz yönetişim uygulamasını kendi 
içimizde de hayata geçirmek. Bu konuda yönetici 
konumundaki arkadaşlarıma daha büyük görev-
ler düşmektedir. Genel merkez yönetiminden 
başlayarak il ve ilçe yönetimlerine kadar bütün 
yöneticiler alacakları kararlarda yetkili organların 
fikir ve önerilerine yer vermeli, hatta üyelerimizi 
de bu yönetişime katarak bu uygulamayı hayata 
geçirmeliyiz. Bunu yaparsak değerli dostlarım 
açık şeffaf saydam bir yönetim sergilemiş oluruz 
hem de çevremizdeki arkadaşlarımızın potansi-
yelinden yararlanarak yönetişim kavramını ha-
yata geçirmiş oluruz.

Mehmet Ali Güldemir
(Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

Sendikalar ve
Yönetişim Kavramı

Gerek özel 
sektör gerekse 

sivil toplum 
kuruluşlarının 
giderek pasif 

tüketicilik 
yerine katılımcı 

vatandaşlık 
anlayışını 

tercih etmesi 
ülkemizde 
yönetişim 

anlayışının 
yerleşmesi 
ve katılımcı 

demokrasinin 
gelişmesi adına 

umut verici 
gelişmelerdir.



www.diyanet-sen.org.tr9

Şube Başkanı  : Muhammed Bayram Tekeşin
Şube Başkan Yardımcısı (Şube Başkan Vekili) : Bilal Canan
Şube Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma) : Hüseyin Öztürk
Şube Başkan Yardımcısı (Mali İşler) : Hasan Keleş
Şube Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim) : Zafer Yıldırım
Şube Başkan Yardımcısı (Mevzuat ve Toplu Sözleşme) : Eyüp Yürük
Şube Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler) : Halil Yalçın

Muş Şubesi 1. Olağan Kongre Seçimleri Yapıldı

Erzurum Şube Olağanüstü Kongresi Yapıldı

Bolu Şube Olağanüstü Kongresi Yapıldı

Diyanet-Sen Muş Şubesi 1. Olağan Genel Kurul seçimleri genel merkez yöne-
tim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 4 Ocak 2014’de gerçekleştir-
ilen şube seçimlerinde Ferzende Aras ve listesi Muş Şube yönetimine seçildi. 

Divan Başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Cebrail Yakışır’ın yaptığı Muş 
Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda yapılan seçimlere Genel 
Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Omurca ve Cebrail Yakışır, Muş Ak Parti 
Milletvekilleri Faruk Işık, AK Parti Belediye Başkan Adayı Feyat Asya, Di-
yanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas ve yönetim kurulu üyeleri ve 
delegeler katıldı. 

Yapılan şube genel kurul seçimleri sonucu Muş Şube Yönetimi şu isimlerden 
oluştu: 

Şube Başkanı : Bünyamin Aksu
Şube Başkan Yardımcısı (Şube Başkan Vekili) : Erkan Ünal
Şube Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma)  : Halil Günal
Şube Başkan Yardımcısı (Mali İşler) : Özer Ertek
Şube Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim)  : Ömer Daştan
Şube Başkan Yardımcısı (Mevzuat ve Toplu Sözleşme)  : Osman Bilmiş
Şube Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler)  : Muhsin Macit

Diyanet-Sen Erzurum Şubesi Olağanüstü kongresi yapıldı. Yapılan seçim-
ler Bünyamin Aksu Erzurum Şube Başkanlığına seçildi. 23 Şubat 2014’te 
gerçekleştirilen şube genel kurul seçimlerine genel merkez yönetiminden Genel 
Başkan Yardımcıları Ali Bayır ve Cebrail Yakışır, Memur-Sen’e bağlı sendikaların 
şube başkan ve yönetimleri , şube yönetimi zorunlu organlar ve delegeler katıldı. 

Yapılan seçimler sonucu Erzurum Şube Yönetimi şu isimlerden oluştu: 

Diyanet-Sen Bolu Şubesi Olağanüstü kongresi yapıldı. Yapılan seçimler so-
nucu mevcut şube başkanı Muhammed Bayram Tekeşin güven tazeleyerek 
yeniden Bolu Şube başkanlığına seçildi.

27 Kasım 2013’de Bolu Köroğlu Otel’de gerçekleştirilen şube genel kurul 
seçimlerine genel merkez yönetiminden Genel Başkan Yardımcıları Mehmet 
Ali Güldemir ve Mehmet Ali Omurca, Müftü Yardımcıları Doktor Nusret Dede, 
Doktor Halil Taşpınar, İş Kur Müdürü İsmail Yalçın, Memur-Sen İl Başkanı 
Ahmet Koçak, Memur-Sen’e bağlı sendikaların şube başkan ve yönetimleri , 
şube yönetimi zorunlu organlar ve delegeler katıldı.

Yapılan seçimler sonucu Bolu Şube Yönetimi şu isimlerden oluştu:

Şube Başkanı : Ferzende Aras
Şube Başkan Yardımcısı (Şube Başkan Vekili) : Süleyman Şahin
Şube Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma)  : Cafer Taşbulak
Şube Başkan Yardımcısı (Mali İşler) : Ayhan Karakaş
Şube Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim) : Fesih Çiftçi
Şube Başkan Yardımcısı (Mevzuat ve Toplu Sözleşme) : Mehmet Tekçe
Şube Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler) : Faim Yalçın
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Anlayışın temel öğesi insandır. Başka bir deyişle an-
layışın kalkış noktası insan unsurudur. İnsan denen 
varlıkta bireysel ve toplumsal olayların müsebbibi ol-
duğuna göre insan unsurunun olduğu bütün olgular 
rasyonel bir önem kazanmaktadır. 

Mevcut olan olguları; olan ve olagelen-tarihsel, eko-
nomik, sosyolojik, kültürel-anlamda; insan gerçekliğini 
kavramamız gerekmektedir. Bir toplumun ortaya çıkışı 
tesadüfü bir olay değildir. “Toplum yaşayan bir varlık” 
canlı bir organizmadır. Toplum olgusunu da bireyler 
meydana getirmektedir. Bireylerin kendilerine ait siya-
si, ekonomik, sosyolojik, kültürel anlayış ve hareket-
lerinin bütünüdür. Bu noktada toplumsal anlayış, bir 
topluma “ait” oluş; ’birlik olma, birlikte hareket etme 
işbirliği anlayışını temel alan bir karaktere sahip oldu-
ğundan bu anlayışı benimseyen bireylerin olması ve 
bu bireylerden oluşan bir toplumun oluşması, arzula-
dığımız amaçladığımız toplumsal dengeyi, gelişmeyi 
de beraberinde getirme imkânına sahip olacaktır. Yine 
tam bu noktada toplumun yapıtaşı olan bireyi gerçek-
leştirmede, eğitim faktörü ortaya çıkar ve bireyi, dola-
yısıyla toplumu yapan bir özne olarak bize kendisini 
gösterir.

Bizler dünden bu güne yaşanılanların bütününde 
kendimizi görmeli, kaybedilenlerin ve kazanılanların 
ehemmiyetinde olmalıyız. Toplumda bir birey olarak, 
hassas olan noktalarımızın her zaman var olması 
gerektiğini bilmeliyiz. Bazılarına göre hassaslık kav-
ramı kendi yaşam vurgularında önemsediklerinden 
ileri gelir, toplumda bir birey olma noktasını daha da 
şekillendirdiğimizde var olma sebebinin bir adım ge-
risinde var olmanın ana unsurlarından bir tanesi olan 
mensubu olma, mensubu bulunma konularında daha 
hassas davranmalıyız. Bilinmelidir ki mensubu olma 
örgütlü yapıların baş dinamiğidir. Güç kaynağını ço-
ğulculuktan alan bu yapı, aynı zamanda gür ses olma 
noktasında da önemlidir.

Diyanet Sen kavramların içinde, genel bir yapının 
unsurudur. Bütün olma, parçalanmama ve özellikle 
tek güç, tek ses, tek hedefe kilitlenen, çoğulun birey 
gibi hareket etmesi, başarı dinamiklerinin ilk unsuru-
dur. Bu noktada başarılı olmak adına neler yapılmalı 
sorularıyla karşılaştığımızda temel unsur olan insan 
kavramında insana gidebilmek, insana yürek olabil-
mek, insanın kalbinde insanca yer etmek ilk aşama-
dır. Gidilmedik yer bizim değil unsurunu da göz ardı 
etmeden, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden kalıplara 
bölmeden, bütün oluşturmak adına pazılın parçacık-
larını bir araya getirmeliyiz. 

Tek, tek başına bir anlam ihtiva etmeyeceği gibi, var 

olma dinamiklerini de köreltecek bir köhneleşmeye, 
küf tutmaya, içten içe kendisini yiyecek bir geriye dö-
nüş yaşayacağı için çoğulun gücüne hem güç kata-
cak, hem de o gücün verdiği enerjiyle kendisini daha 
güçlü ve daha iyi hissedecektir.

Gittiğimiz yerlerde toplumun yol göstereni, bulunduk-
ları alanda kanaat önderi durumunda olan din görev-
lilerimizin, bireyden çoğula ulaşmak adına yaptığı ça-
lışmalarda önceliğin tek tek bireylerin soru işaretlerini 
ortadan kaldırmak, bütün alanlarda onların menfaa-
tine olacak bir duruş sergilemelerine sebep olmamız 
gerekir. Neden Diyanet Sen sorusunu sorduklarında 
verecekleri anlamlı cevaplar hem kendisini, hem karşı 
taraftaki bireyin, soru işaretlerine mahal bırakmadan 
Diyanet-Sen ailesine mensup olma arzusunu pekleş-
tirmelidir.

Kazanımlar noktasında, Diyanet Sen’li olma ayrıca-
lıklarını özümseyen bireylerin sadece üye olması ana 
hedef sayılmamalı, bunun yanında eğitim ve sosyal 
alanlarda da bizimle birlikte yürüyen, yürümemize 
sebep olan bireyselliği çoğulcu zihniyetle zenginleş-
tirmeliyiz. Toplumun yol göstereni, kanaat önderi olan, 
üyelerimizin bu önemli kavramları, sadece edebi ke-
lime süsü olarak görmek değil, ebet uğruna atılmış 
kalıcı bir adım olarak görmeleri, yaşamaları daha da 
önem kazanmaktadır. Bu sebeple konuların bütün 
detayları, zenginleşmiş bir birikimin neler getirmesi 
ve zarar verecek olan toksinlerden arınmanın püf 
noktalarını sosyallikle, okuyarak kazana bileceğimizi 
bilmeliyiz.

Diyanet Sen olarak kazanımlarımızın özverili çalışma-
larımızın bir ürünü olduğu apaçık ortadadır. Sen yok-
san biz bir eksiğiz mantığıyla hareket ederek, örgütlü 
yapının baş dinamiklerini şeffaflığımızla kazanıma 
çevirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bilinmelidir ki ger-
çeklerin çok güzel bir huyu vardır, ne kadar saklanılır-
sa saklansın, ne kadar sahiplenilirse sahiplensin er ya 
da geç kendi doğrusunu bulacaktır. Biz sendikal çalış-
malarımızı sahiplenmek isteyenleri de, masa başında 
sendikacılık yaparak çile çekilen, mücadele edenlerin 
emeğini çalan emek hırsızlarını da çok gördük. Doğru 
tektir bu doğru, Diyanet Sen’in doğrusudur. Bu doğru, 
var olmanın bütün kuramlarını, hak manada yaşata 
bilmenin doğrusudur. Sizlerle bir sonraki sayımızda 
tekrar buluşuncaya dek, Allah’a emanet olun.

Mehmet Yaman
Eğitim ve Sosyal İşlerder Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Anlayışın 
Temel Öğesi İnsandır

Bizler dünden 
bu güne 

yaşanılanların 
bütününde 
kendimizi 
görmeli, 

kaybedilenlerin 
ve 

kazanılanların 
ehemmiyetinde 

olmalıyız. 
Toplumda bir 
birey olarak, 
hassas olan 

noktalarımızın 
her zaman 
var olması 
gerektiğini 
bilmeliyiz.
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Bursa’da geçirdiği elim kaza sonucu hayatını kaybeden üyemiz Yaşar Saymaz’ın 
ailesine SBN Sigorta ile yapılan anlaşma gereği 15 Bin TL ferdi kaza sigortası 
çeki verildi. Kaza sonucu 50 yaşında hayatını kaybeden Diyanet-Sen Üyesi mer-
hum Yaşar Saymaz’ın ailesi Memur-Sen Bursa İl Temsilciliği binasında ağırlandı. 
Çeklerini Diyanet-Sen Bursa Şube Başkanı Yüksel Gümüş ve Diyanet-Sen Yöne-
tim Kurulu Üyesi Osman Yaprak’ın elinden alan Merhumun eşi Pakize Saymaz ve 
merhumun kızı Betül Saymaz Diyanet-Sen’nin her zaman yanlarında olacağın-
dan emin olduklarını söyleyerek bir kez daha Diyanet-Sen yöneticilerine teşekkür 
ettiler.

Vefat Eden Üyemizin Ailesine Yardım Çeki
BURSA

Bir süre önce geçirdiği elim trafik kazasında hayatını kaybeden Diyanet-Sen 
Bursa Şubesi üyelerimizden Mustafa Ali Öztürk’ün ailesine 15 Bin TL ferdi kaza 
sigortası çeki verildi. 

Büyükorhan ilçesinde yapılan toplantıya Merhum Mustafa Ali Öztürk’ün eşi, kızı 
ve oğlu da katıldı. Toplantı sonrası Bursa Şube Başkanı Yüksel Gümüş 15 Bin 
TL’lik ferdi kaza sigortası çekini merhum hocamızın eşi ve çocuklarına takdim etti.

Vefat Eden Üyemizin Ailesine 15 Bin TL Yardım Çeki
BURSA

Denizde Boğulan Hocamızın Ailesine 25 TL’lik Yardım Çeki
DÜZCE

Diyanet-Sen Düzce Şubesi tarafından 17 Ağustos’ta Akçakoca’da boğulan 
iki çocuğu kurtarmak için denize giren ve boğularak hayatını kaybeden İmam 
Mustafa Aydemir’in ailesine ferdi kaza sigortasından elde edilen 25 bin liralık 
çek takdim edildi.

Diyanet-Sen Düzce Şubesi üyesi olan ve 17 Ağustos tarihinde Akçakoca’da 
denizde boğulan iki çocuğu kurtarmak için denize giren ancak büyük dalgalara 
kapılarak boğulan ve hayatını kaybeden İmam Mustafa Aydemir’in ailesi yal-
nız bırakılmadı. Sendikaya üye olması nedeni ile ferdi kaza sigortası yaptırılan 
Aydemir’in ölümünden sonra elde edilen 25 bin liralık çek eşi Dilek Aydemir’e 
teslim edildi. Diyanet-Sen Düzce Şubesi Başkanı Coşkun, “Keşke arkadaşımız 
aramızda olsaydı ve biz bu çeki vermek zorunda kalmasaydık. Ancak rahmetli 
oldu. Biz ailesini yalnız bırakmak istemedik” dedi.

Doğa Dostu İmamımızın Ailesine Ferdi Kaza Sigortası Desteği
İZMİR

İzmir’in Ödemiş İlçesi Gölcük Beldesi’nde Eylül ayında hayvanların yararlan-
ması için kuyu açmaya çalışırken meydana gelen göçük olayında can veren 
İncepınar Camimin doğa dostu İmam Hatibi Halil ibrahim Ovacık’ın ailesine 
üyesi olduğu Diyanet-Sen tarafından 15 Bin TL ferdi kaza sigortası çeki verildi. 

Ödemiş Kaymakamlığı’nda düzenlenen törene Ödemiş Kaymakamı Abdullah 
Dölek, Ödemiş Müftüsü Mustafa Bilgiç, Diyanet-Sen İzmir İl Başkan Yardımcı-
sı İsmail Yıldız, Ödemiş Temsilcisi Cahit Girengir, Daire personelinin yanı sıra 
merhumun oğlu Halit Ovacık ile kızı Habibe Ovacık katıldı.
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Geçirdiği elim trafik kazası sonucu vefat eden Diyanet-Sen Samsun Canik ilçe-
si üyelerimizden Ahmet Gökyar’ın ailesine 25 Bin TL ferdi kaza sigortası çeki 
teslim edildi. Samsun’un Canik İlçesi Adatepe Köyü İmam Hatibi olarak görev 
yaparken geçtiğimiz Ramazan ayında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını 
kaybeden üyemiz Ahmet Gökyar’ın ailesine ferdi kaza sigortasını teslim etmek 
için Diyanet-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanlığı tarafından bir program dü-
zenlendi. Canik Meşe Tesisleri’nde düzenlenen programa Canik İlçe Müftüsü 
Şakir Pinal, Samsun İl Müftülüğü Şube Müdürü Bilal Topuz, Belediye Başkanı 
Osman Genç, Memur-Sen İl Başkanı Nejdet Güneysu, Samsun 1 Nolu Şube 
Başkanı Nevzat Oy ve yönetim kurulu üyeleri, Samsun 2 Nolu Şube Başkanı 
Mahmut Uzun, Samsun Din Görevlileri Derneği Başkanı Dursun Şensoy, çok 
sayıda Diyanet-Sen üyesi ve müftülük personeli katıldı. 

Vefat Eden Üyemizin Ailesine 25 Bin TL Ferdi Kaza Sigorta Çeki

Diyanet-Sen Samsun Terme’de İmam Hatip olarak görev yaparken yeğenini 
kurtarmak için girdiği denizde boğulan üyemiz Selim Geriş’in ailesine Diya-
net-Sen tarafından 15 Bin TL ferdi kaza sigortası çeki verildi. Çek takdim töre-
nine Terme İlçe Müftüsü Recep Apaydın, Samsun 2 Nolu Şube Başkanı Mah-
mut Uzun ve yönetim kurulu üyeleri, Terme İlçe Temsilcisi ve yönetim kurulu 
üyeleri de katıldı. Çek takdim töreninde konuşan Samsun 2 Nolu Şube Başkanı 
Mahmut Uzun Diyanet-Sen’in üyesine ve ailelerine her zaman sahip çıktığı-
nı belirterek “Maalesef Selim Kardeşimiz elim bir kaza sonucu boğularak can 
vermiştir. Rabbimin takdirine tabi ki karışamayız. Bize düşen geride bıraktıkla-
rına sahip çıkmaktır. Sendika olarak ailesine sahip çıkmak ve elimizden geldiği 
kadar maddi manevi yönden desteklemek bizim görevimizdir” dedi. Merhum 
Selim Geriş’in ailesine SBN sigorta ile yapılan anlaşma gereği 15 Bin TL ferdi 
kaza sigortası çeki takdim edildi. 

Boğulan Üyemizin Ailesine 15 Bin TL Yardım Çeki
SAMSUN 2

SAMSUN 1

SİVAS

TEKİRDAĞ

Vefat Eden Üyemizin Ailesi Yalnız Bırakılmadı
Sivas’ta bir süre önce geçirdiği elim trafik kazasında vefat eden üyemiz Abdul-
lah Deniz’in eşine Diyanet-Sen’in SBN sigorta ile yaptığı ferdi kaza sigortası 
kapsamında 15 Bin TL’lik yardım çeki verildi. 

Çek takdiminde Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Güldemir, Ali Bayır ve 
Mehmet Yaman ve şube yönetimi hazır bulundu. 

Vefat eden Üyemizin Ailesine Yardım Çeki
Bir süre önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Diyanet-Sen Te-
kirdağ üyemiz Ahmet Balaban’ın ailesine 15 Bin TL ferdi kaza sigortası çeki 
verildi. 

Çek teslimine Tekirdağ İl Müftüsü Mahmut Gürlen, Çanakkale İl Müftüsü İb-
rahim Öcüt, Diyanet-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Adem Yaryıkan ve Merhum 
Hocamızın Eşi Figen Balaban ve Oğlu Ahmet Balaban katıldı.
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Antalya’nın Kaş ilçesi Sütleğen Köyü Kumcağız Mah. Camii İmam_Hatibi ola-
rak görev yaparken henüz 47 günlük bebeği ve eşi de yanında olduğu halde 
kaza geçiren Diyanet-Sen Üyesi Hafız Seyit Ahmet Şentürk ve ailesi vefat et-
mişti. Tüm ailenin hayatını kaybettiği elim kaza sonrası Diyanet-Sen üyemizin 
geride kalan anne ve babasını yalnız bırakmadı. 

Diyanet-Sen üyesi olan Merhum Hafız Seyit Ahmet Şentürk’ün SBN Şekerbank 
sigorta kapsamında olması nedeniyle geride kalan Manisa ili Kula ilçesinde 
ikamet eden babası emekli İmam-Hatip İsmail Şentürk’e 15 Bin TL ferdi kaza 
sigortası çeki verildi. Diyanet-Sen Manisa Şube Başkanı Ahmet Özdemir, Baş-
kan Vekilleri Recep Dönmez, Hüseyin Şentürk ve Kula İlçe Yönetiminden Ya-
kup Şentürk ile evinde ziyaret edilen acılı babaya çeki teslim edildi. 

Vefat Eden Genç İmam’ın Ailesine 15 Bin TL Ferdi Kaza Sigorta Çeki
MANİSA

Sakarya Akyazı’da görev yaparken geçirdiği elim trafik kazası sonucu hayatını 
kaybeden üyemiz Halil İbrahim Mutlu’nun ailesine 15 Bin TL ferdi kaza sigortası 
çeki verildi. 

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

Elim Kaza’da Vefat Eden Üyemizin Ailesine 15 Bin TL’lik Çek
SAKARYA

TRABZON

TRABZON

Vefat Eden Üyemizin Eşine 15 Bin TL Yardım Çeki
Trabzon Arsin’de İmam Hatip olarak görev yaparken geçirdiği trafik kazası so-
nucu vefat eden üyemiz Selahattin Uzun’un eşine 15 Bin TL ferdi kaza sigortası 
çeki verildi. 

Diyanet-Sen Trabzon Şubesi istişare toplantısında yapılan çek teslim töreninde 
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Fevzi Gümrükçüoğlu, ilçe müftü-
leri ve müftü yardımcıları, Diyanet-Sen Şube Başkanı Temel Turan ve yönetim 
kurulu üyeleri ve Diyanet-Sen üyeleri katıldı. Törende merhum hocamızın eşi 
Esma Uzun’a 15 Bin TL’lik ferdi kaza sigortası çeki teslim edildi. 

Akçaabat’ta Vefat Erden Üyemizin Ailesine 25 Bin TL Ferdi Kaza Sigorta Çeki
Diyanet-Sen Trabzon Akçaabat’ta İmam Hatip olarak görev yaparken geçirdiği 
trafik kazası sonucu vefat eden üyemiz Hüseyin Kuru’nun ailesine SBN sigorta 
ile yapılan anlaşma gereği 25 Bin TL ferdi kaza sigorta çeki verildi. 

Akçaabat İlçe Müftülük Toplantısı’nda Merhum Hocamızın eşi Ayten Kuru ve 
çocukları Ömer ve Mesut Kuru’ya 25 Bin TL değerindeki ferdi kaza sigortası 
çeki verildi.

Çek tesliminde Akçaabat İlçe Müftüsü Ramazan Tekin veDiyanet-Sen İlçe Tem-
silcisi ve müftülük personeli hazır bulundu. 
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Bayraktutar seçim atmosferine giren ülkemizde imamların siyasi 
çekişmelerin malzemesi yapılmasına son derece karşı olduklarını be-
lirterek “İmam önderdir, rehberdir, görüş ve fikirleri ile hal ve hareketleri 
ile topluma öncülük edendir. Hal böyleyken dinimizin yasaakladığı 
hırsızlığa yolsuzluğa imamlar fetva veriyor gibi yakışıksız, iftira ded-
ikodularla kendi siyasi çıkarları için imamlarımızın rencide edilmesi, 
aşağılanması bizi tarifi imkansız derecede üzmüştür. İmamlar siyaset 
üstü bir vazife ifa etmektedirler. Her kesimden her siyasi görüşten in-
sanlarla muhataptırlar ve kucaklayıcı bir özellikleri vardır. Tüm imam-
ları tek tip ve bir partinin taraftarı gibi lanse etmek veya siyasi bir 
düşünceye indirgeyerek yargılamak üstelikte kendilerinde o siyasilerin 
yaptığı hatalara da imamların destek verdiğini fetva verdiğini söyle-
mek imamlarımıza yapılan çok büyük bir haksızlıktır, saygısızlıktır, 
vicdansızlıktır.” Şeklinde konuştu. 

İmamlığın sadece bir meslek olmadığını belirten Bayraktutar “İmamlık 
aynı zamanda tüm insanlığa muhabbetle bakabilmektir. Önce insan, 
sonra Müslüman ve daha sonra imam olmaktır. İmamlık peygamber 
mesleğidir. Onun yerine geçenler nasıl bir görev ifa ettiklerinin farkında 
olarak o makama geçmektedir. Durum böyleyken imamlarımızı küçük 
siyasi çekişmelerin malzemesi olarak görmek son derece yanlış ve 
sakıncalı bir durumdur. İnternete düşen bir takım videolarda yazılarda 
imamlarımızın bu şekilde aşağılanması, görevlerini samimi ve vefakar 
bir şekilde icra eden imamlarımızı son derece üzmüş ve kırmıştır. 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin basın danışmanı ve or-
tadogugazetesi.net yazarı Yıldıray Çiçek’i ve Sinop Muhtalar Derneği 
Toplantısı konuşmasında imamlarımıza hakaret eden İş adamı Os-
man Ör’ü imamlarımıza yaptıkları hakaretlerden dolayı kınıyor derhal 
imamlarımızdan özür dilemeye davet ediyoruz.” Ifadelerine yer verdi.

Her insan gibi engelli kardeşlerimizin de hayatlarını idame et-
tirmek için işe ihtiyacı olduğunu belirten Bayraktutar, devlet ku-
rumlarımızın engelliler için ayırdığı bir çok kadro maalesef çoğu 
engellinin şartlara uymadığı gerekçesi ile boş bulunmaktadır. Ku-
rumumuz olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nda da 2 bine yakın en-
gelli kadrosuna aynı gerekçelerle atama yapılamamıştır. Şartları 
uyanlara ise yeteri sayıda başvuru yapılmadığı gerekçe göster-
ilerek bu kardeşlerimizin boşa zaman kaybetmelerine neden ol-
unmaktadır. Devlet olarak, kurumlar olarak engelli kardeşlerimize 
engel olmak yerine yollarını açmak, çalışmak isteyenlere kolaylık 
sağlamak hepimizin görevidir” dedi. Devlet Personel Başkanlığı, 
kurumlar ve ÖSYM’in iş birliği yaparak bir an önce boş bulunan 
engelli kadrolarının doldurulması için çalışma yapılmasını isteyen 
Bayraktutar, gerek iş konusunda gerekse iş yerlerinin, camilerim-
izin engelli vatandaşlarımıza uygun hale getirilmesi konusunda 
çalışmalar yapılmalıdır. Kurumların alması gereken engelli kadro-
ları da engelli kardeşlerimize göre düzenlenip boş kalmasının 
önüne geçilmelidir” şeklinde konuştu.
 

Siyasi Çekişmeler Bahana Edilerek 
Kimse Din Görevlilerimize Hakaret Edemez

Diyanet’teki 
Engelli Kadroları Doldurulmalı

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, 
“Siyasi çekişmelere güzel dinimizi ve din görevlile-
rinizi alet etmek hiç kimsenin haddi değildir. Siyaseti 
siyasi kavramlarla yapın. Din görevlilerini, dini siya-
si çekişmelerinize alet etmeyin” dedi. 

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayrak-
tutar Diyanet İşleri Başkanlığı’nda halen açık 
bulunan 1994 engelli kadrosunun bir an önce 
doldurulmasını istedi. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin basın danışmanı ve or-
tadogugazetesi.net yazarı Yıldıray Çiçek’in imamlara yönelik ağır hakaret 
ve iftiraya varan ithamların yer aldığı yazısı üzerine bir açıklama yapan 
Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar din görevlilerinin siya-
set üstü insani ve ahlaki değerlere sahip kanaat önderleri olduğuna dikkat 
çekerek Yıldıray’ı derhal din görevlilerimizden, imamlarımızdan özür dile-
meye davet ediyorum” dedi. 
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Diyanet-Sen Adana Şube divan toplantısı genel merkez yönetim kurulu üyeleri-
nin katılımı ile gerçekleştirildi. 14 Aralık 2013’te gerçekleştirilen divan toplantısına 
Genel Merkez Yönetiminden Genel Başkan Vekili Hacibey Özkan, Genel Başkan 
Yardımcısı Cebrail Yakışır, Şube Başkanı Mustafa Ünaldı ve yönetim kurulu üyeleri, 
zorunlu organlar ve ilçe temsilcileri, Memur-Sen İl Başkanı Muhammed Erdoğan, 
Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Torun katıldı. Toplantı sonrası 
Genel Merkez yöneticileri ve şube başkan ve yönetimi İl Müftüsü Arif Gökçe ve Sey-
han İlçe Müftüsü Halil Uzun ve Çukurova İlçe Müftüsü Abdullah Demir’i makamında 
ziyaret ederek Diyanet-Sen’in çalışmaları konusunda bilgi verdiler.

Adana İl Divan Toplantısı Yapıldı

Diyanet-Sen Afyonkarahisar İl divan toplantısı genel merkez yönetim kurulu üyeleri-
nin katılımı ile gerçekleştirildi. 28 Aralık 2013’te Afyonkarahisar Öğretmenevi Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Genel Başkan Yardımcıları Cebrail Yakışır ve 
Mehmet Yaman, Şube Başkanı Süleyman Çiçek ve yönetim kurulu üyeleri, zorunlu 
organlar ve ilçe temsilcileri katıldı. Şube Başkanı Süleyman Çiçek de şube olarak 
yapılan çalışmalar konusunda katılımcılara bilgi verdi. Sorular cevaplandırılarak 
önümüzdeki dönem yol haritası belirlendi. 

Afyonkarahisar İl Divan Toplantısı Yapıldı

Diyanet-Sen Ağrı Şubesi İl Divan Toplantısı 2 Kasım 2013’de Ağrı İl Müftülük Toplantı 
Salonu’nda yapıldı.Genel Başkan Vekili Hacibey Özkan ve Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Yaman’ın da katıldığı il divan toplantısına il yönetimi, demetleme ve disiplin 
kurulu üyeleri ilçe temsilcileri ve yönetimleri katıldı. Toplantıda konuşan Özkan ve 
Bayır genel merkez çalışmaları, sendikal kazanımlar, sendikal örgütlenmenin önemi, 
Diyanet-Sen’in vizyonu ve misyonu konusunda katılımcılara bilgi verdiler. Şube 
Başkanı Ebubekir Yalvaç şube olarak yaptıkları çalışmalar, üye çalışmaları ve et-
kinlikler konusunda bilgi verdi. Oldukça verimli geçen toplantıda yapılan çalışmalar 
değerlendirildi. Bir yıllık yol haritası belirlendi.
 

Ağrı İl Divan Toplantısı Yapıldı

Diyanet-Sen Aksaray Şubesi il divan toplantısı 1 Şubat 2014’te Aksaray Memur-Sen 
Konferans Salonu’nda Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Gül-
demir, Ali Bayır ve Mehmet Yaman’ın katılımı ile gerçekleştirildi. 
Toplantıya ayrıca Memur-Sen Aksaray İl Başkanı Mahmut Arslan, Diyanet-Sen 
Aksaray Şube Başkanı Nedim Köse, şube yönetimi ve ilçe temsilcileri ve yönetimleri 
de katıldı. Değerlendirmeler sonrası önümüzdeki dönem yol haritasının belirlenmesi-
nin ardından toplantı sona erdi.

Aksaray İl Divan Toplantısı Verimli Geçti 

Diyanet-Sen Ankara 2 Nolu Şube Divan Toplantısı Ankara Kızılcahamam Başak 
Termal Otel’de gerçekleştirildi. 6-7 Kasım 2014’te gerçekleştirilen toplantıya Genel 
Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Güldemir, Ali Bayır ve Mehmet Yaman, Kızılcaham-
am İlçe Müftüsü Tahsin Aydın, Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Rahim Çelik ve yönetim 
kurulu üyeleri, Ankara 1 ve 3 Nolu Şube Başkanları Ahmet Yıldız ve Zeki Saykılı, 
İlçe Temsilcileri, yönetimleri, kadın kolları komisyonları ve üyeler katıldı. Toplantıda 
konuşan Genel Başkan Yardımcıları Güldemir, Bayır ve Yaman, Diyanet-Sen’in ka-
zanımları , değerler sendikacılığı ve Diyanet-Sen’in vizyonu ve misyonu vb konularda 
katılımcılara bilgi verdiler. 2 Nolu Şube Başkanı Rahim Çelik ise üye sayıları ve şube 
çalışmaları konusunda bilgi verdi. İki gün devan eden toplantı sonrası yol haritası 
belirlendi. 

Ankara 2 Nolu Şube İl Divan Toplantısı Yapıldı
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Amasya İl Divan Toplantısı 23 Kasım 2013’de gerçekleştirildi. Toplantıya Genel 
Merkez Yönetiminden Genel Başkan Vekili Hacibey Özkan, Genel Başkan Yardımcısı 
Ali Bayır, Memur-Sen İl Başkanı Recep Eliaçık, Diyanet-Sen Şube Başkanı Casim 
Keten ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri ve yönetimleri ve zorunlu organ-
lar katıldı.  Lalehan Otel’de gerçekleştirilen ve Divan Başkanlığı’nı Genel Başkan 
Yardımcısı Ali Bayır’ın yaptığı toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Hacibey 
Özkan, sendikal kazanımlar, ilitam kontenjanları ve sendikal örgütlenmenin gerekleri 
üzerinde durdu.  Genel Başkan Yardımcısı Ali Bayır ise teşkilat çalışmaları ve toplu 
sözleşme kazanımları konusunda katılımcılara bilgi verdi. 

Toplantı sonrası Merzifon İlçe Müftüsü Mustafa Altun müftülük makamında ziyaret 
edilerek din görevlilerinin sorunları ve çözüm önerileri konuşundu görüş alışverişinde 
bulunuldu. 

Amasya İl Divan Toplantısı Yapıldı

Diyanet-Sen Ankara 1 Nolu Şube Genişletilmiş İl Divan Toplantısı genel merkez 
Ahmet Yıldız Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel merkez yönetim kurulu 
üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıya Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yıldız 
ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Rahim Çelik, Ankara 1 Nolu 
Şube ilçe temsilcileri ve yönetimleri, kadın komisyonu üyeleri katıldı. 

Divan Başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Cebrail Yakışır’ın yaptığı il divan to-
plantısında konuşan Genel Başkan Vekili Hacibey Özkan Diyanet-Sen’in kurulduğu 
günden bu güne sayısız kazanım elde ettiğini belirterek kazanımlar konusunda 
katılımcılara bilgi verdi. 

Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yıldız da şube olarak yaptıkları çalışmalar 
konusunda katılımcılara bilgi verdi. Kadın Komisyonu Başkanı Neriman Varışlı ise 
sendikal örgütlenmede kadınların da daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini belirtti. 

Ankara 1 Nolu Şube Genişletilmiş İl Divan Toplantısı Verimli Geçti 

Diyanet-Sen Ankara 1 ve 3 Nolu Şube Genişletilmiş İl Divan Toplantısı Ankara Kızılca-
haman Akasya Otel’de gerçekleştirildi. 30 Ekim 2013’de gerçekleştirilen toplantıya 
Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Diyanet-Sen Genel 
Başkan Vekili Hacıbey Özkan, Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Omurca ve 
Ali Bayır, Yeni Mahalle İlçe Müftüsü Eyüp Demir, Ankara 1 ve 3 Nolu Şube yönetim-
leri ilçe yönetimleri, kadın kolları komisyonları ve üyeler katıldı. Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu toplantıda yaptığı konuşmada Diyanet-Sen’in istikrarla 
büyüyen etkili bir sendikacılık yürüttüğüne dikkat çekerek Diyanet-Sen’in maddi 
manevi değerlere saygı çerçevesinde farklı bir sendikacılık anlayışı yürüttüğünü be-
lirtti. 

Çalışmaların değerlendirildiği ve yol haritasının belirlendiği il divan toplantısı sorulan 
soruların cevaplandırılması ile sona erdi. 

Ankara 1 ve 3 Nolu Şube İl Divan Toplantıları Yapıldı

Diyanet-Sen Antalya il divan toplantısı 21 Aralık 2013’te Yeryüzü Vakfı Konferans 
Salonu’nda genel merkez yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. To-
plantıya Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Güldemir, Ali Bayır, Antalya Şube 
Başkanı Mehmet Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri ve yönetimleri 
katıldı. 

Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Güldemir ve Ali Bayır katılımcılara genel 
merkez çalışmaları ve kazanımlar konusunda bilgi verdi. Şube Başkanı Mehmet 
Yıldırım da şube olarak yaptıkları faaliyetler konusunda katılımcılara bilgi verdi. Sor-
uların cevaplandırılmasının ardından 2014 yılı hedefleri ve yol haritası belirlendi. 

Antalya İl Divan Toplantısı Gerçekleştirildi
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Diyanet-Sen Ardahan İl Temsilciliği İl Divan Toplantısı Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 

3 Kasım 2013’te Müftülük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Genel 
Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Omurca ve Ali Bayır’ın yanı sıra il yönetimi, denetim 
ve disiplin kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri ve yönetimleri katıldı. 

Ardahan İl Teşkilat çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda konuşan Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet Ali Omurca Diyanet-Sen’in istikrarlı bir şekilde büyümesinin ve 
yeni kazanımlar elde etmeye devam etmesinin birlik ve beraberlik ruhunun iyi kav-
ranmasından ve azimli çalışmadan kaynaklandığını vurguladı. 

Toplantı sonrası İl Müftüsü Aytekin Yımaz’ın da katılımı ile yemek yenildi.

Ardahan İl Divan Toplantısı Başarılı Geçti

Diyanet-Sen Artvin Şubesi Genişletilmiş İl Divan Toplantısı 17 Kasım 2013’te Artvin 
Gençlik Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Genişletilmiş İl Divan Toplantısına Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Diya-
net-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Bayır, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet Ali Omurca, Diyanet-Sen Rize Şubesi Başkanı Recep Şafak, 
Başkan Vekili Harun Güney İl ve İlçe Yönetimleri katıldı.

Genel Başkan Yardımcıları Omurca ve Bayır genel merkez çalışmaları, değerler sen-
dikacılığı ve örgütlenmenin önemi gibi konularda katılımcılara bilgi verdiler. 

Diyanet-Sen Artvin Şube Başkanı Hamdi Özder Artvin’de yapılan faaliyetler hakkında 
bilgiler verdi. 

Artvin İl Divan Toplantısı Verimli Geçti

Diyanet-Sen Aydın Şubesi il divan toplantısı 22 Aralık 2013’te Diyanet-Sen Genel 
Başkan Vekili Hacıbey Özkan ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Omurca’nın 
katılımıyla yapıldı. Toplantıya ayrıca Diyanet-Sen Aydın Şube Başkanı Ahmet Emir-
dağ, şube yönetimi ve ilçe temsilcileri de katıldı.  

Toplantıda konuşan Genel Başkan Vekili Hacıbey Özkan Türkiye genelinde 70 bin 
üyesi bulunan Diyanet-Sen’in alanında yetkili sendika olduğunu söyledi. 

Diyanet-Sen Genel Merkezi olarak il divan toplantılarını önemsediklerinin altını çizen 
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Omurca ise, kısa zamanda 81 ili dolaşacak-
larını ifade etti. 

Değerlendirmelerin ardından önümüzdeki dönem yol haritasının belirlenmesinin ar-
dından toplantı sona erdi. 

Aydın İl Divan Toplantısı Yapıldı

Diyanet-Sen Balıkesir Şubesi il divan toplantısı genel merkez yönetim kurulu üyele-
rinin katılımı ile gerçekleştirildi. 

Genel Başkan Vekili Hacıbey Özkan ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Omur-
ca’nın katıldığı toplantı oldukça verimli geçti. Özkan ve Omurca Diyanet-Sen’in Tür-
kiye’nin en etkili ve erdemli sendikası olduğunu ifade ettiler. 

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Diyanet-Sen Balıkesir Şube Başkanı Mustafa 
Erol ; Balıkesir olarak üyelerimizle sürekli görüşmekte, onların dertlerini yakından 
takip etmekteyiz, başarımızın en büyük kaynağı birbirimize kenetlenmiş yapımızdır” 
ifadelerini kullandı.

Balıkesir İl Divan Toplantısı Yapıldı 
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Diyanet-Sen Bartın Şube divan toplantısı 30 Kasım 2013’te gerçekleştirildi. Toplantı-
ya Genel Merkez Yönetiminden Genel Başkan Yardımcıları Ali Bayır ve Cebrail Yakı-
şır, şube yönetimi ve zorunlu organlar ile ilçe temsilcileri katıldı. 

Genel Başkan Yardımcısı Ali Bayır toplantıda yaptığı konuşmada sendikal açıdan 
başarılı bir dönem geçirildiğine dikkat çekerek “ Gerek toplu sözleşmede gerekse 
kurum idari kurulu toplantılarında üyelerimiz adına sevindirici kazanımlara imza atı-
yoruz.” dedi. 

Genel Başkan Yardımcısı Cebrail Yakışır da yaptığı konuşmada sendika olarak güçlü 
bir teşkilata sahip olduklarını ifade etti. 

Şube Başkanı Metin Sağım da şube olarak yaptıkları çalışmalar konusunda katılım-
cılara bilgi verdi. 

Bartın İl Divan Toplantısı Gerçekleştirildi

Diyanet-Sen Batman Şubesi il divan toplantısı genel merkez yönetim kurulu üye-
lerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 10 Kasım 2013’te Batman İlim Yayma Cemiyeti 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Güldemir ve Toplu Sözleşme ve Mevzuattan Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Ali Bayır, Batman Şube Başkanı Hamit Ergin şube yönetimi 
ve ilçe temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Güldemir ve Bayır, Diyanet-Sen’in kazanımları, sendikal örgüt-
lenmenin gereği, Diyanet-Sen’in sendikal anlayışı, vizyonu ve misyonu konusunda 
katılımcılara bilgi verdiler. Şube Başkanı Hamit Ergin şube çalışmaları konusunda 
bilgi verdi. 

Toplantı sonrası Memur-Sen İl Temsilcisi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilci-
leri ile yemekte buluşuldu. 

Batman İl Divan Toplantısı Verimli Geçti

Diyanet-Sen Bayburt il divan toplantısı 23 Kasım 2013’te yapıldı. Toplantıya Genel 
merkez yönetiminden Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Güldemir ve Mehmet 
Yaman, İl Temsilcisi İlhan Kelleci ve yönetim kurulu üyeleri, denetim ve disiplin kurulu 
üyeleri, ilçe temsilcileri ve yönetimleri katıldı. 

Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Güldemir toplantıda yaptığı konuşmada Di-
yanet-Sen’in Türkiye’nin en güçlü teşkilat yapısına sahip sivil toplum kuruluşların-
dan biri olduğunu söyledi. Toplantının Divan Başkanlığını da yapan Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet Yaman yaptığı konuşmada Diyanet-Sen’in istikrarlı bir şekilde 
büyümesinin ve yeni kazanımlar elde etmeye devam etmesinin birlik ve beraberlik 
ruhunun iyi kavranmasından ve azimli çalışmadan kaynaklandığını vurguladı. İl Tem-
silcisi İlhan Kelleci de yaptığı konuşmada şube çalışmaları konusunda bilgi verdi. 

Bayburt İl Divan Toplantısı Yapıldı

Diyanet-Sen Bingöl Şubesi Genişletilmiş İl Divan Toplantısı genel merkez yönetim 
kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 12 Ocak 2014’te Büyük Bingöl Otel’de 
gerçekleştirilen toplantıya Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Güldemir, Ali Bayır, 
Diyanet-Sen Şube Başkanı Mücahit Çelik, yönetim kurulu üyeleri, zorunlu organlar 
ve ilçe temsilcileri katıldı.

Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Güldemir ve Mev-
zuat ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Bayır toplantıda 
yaptıkları konuşmalarda Diyanet-Sen’in istikrarlı bir şekilde büyümesinin ve yeni ka-
zanımlar elde etmeye devam etmesinin birlik ve beraberlik ruhunun iyi kavranmasın-
dan ve azimli çalışmadan kaynaklandığını vurguladılar.Şube Başkanı Mücahit Çelik 
yaptığı konuşmada şube çalışmaları konusunda bilgi verdi. 

Bingöl Genişletilmiş İl Divan Toplantısı Yapıldı
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Diyanet-Sen Bitlis il divan toplantısı genel merkez yönetim kurulu üyelerinin katılımı 
ile gerçekleştirildi. 

9 Kasım 2013’te Bitlis Belediye Toplum Yaşam Merkezi Konferans Salonu’nda ger-
çekleşen toplantıya Bitlis Belediye Başkanı Fehmi Alaydın, Diyanet-Sen Genel Baş-
kan Vekili Hacibey Özkan ve Genel Başkan Yardımcısı Cebrail Yakışır, il yönetimi ve 
ilçe yönetimleri ve zorunlu organlar katıldı. 

Toplantıda konuşan Genel Başkan Vekili Hacibey Özkan, Diyanet-Sen’in 70 bini 
geçen üye sayısı ile Türkiye’nin sendikalaşma oranı en yüksek memur sendikası 
olduğunun altını çizerek önümüzdeki dönem hedefinin 85 bin olduğunu vurguladı. 

Bitlis İl Divan Toplantısı Yapıldı

Diyanet-Sen Burdur Şubesi İl Divan Toplantısı genel merkez yönetim kurulu üyeleri-
nin katılımı ile gerçekleştirildi. 28 Aralık 2013’te Burdur Özveren Otel’de gerçekleştiri-
len toplantıya Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Güldemir, Ali Bayır, Memur-Sen 
İl Başkanı ve Diyanet-Sen Şube Başkanı Ömer Faruk Bilgiç, yönetim kurulu üyeleri, 
zorunlu organlar ve ilçe temsilcileri katıldı.

Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Güldemir ve Mev-
zuat ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Bayır 10 yıldır 
Diyanet-Sen’in yetkili sendika olduğunu belirterek “Bu başarı hepimizin başarısıdır, 
genel merkez yönetiminden şube başkanlarımıza, ilçe temsilcilerimizden, iş yeri tem-
silcilerimize ve ülkemizin en ücra köşelerinde görev yapan üyelerimize varana kadar 
herkesin üzerine düşeni en iyi şekilde yapmasının neticesidir bu başarı” şeklinde 
konuştular. İl Divan Toplantısı sonrası verilen yemeğe İl Müftüsü Osman Artan da 
katılarak bir selamlama konuşması yaptı. 

Burdur İl Divan Toplantısı Yapıldı

Diyanet-Sen Bursa Şubesi İl Divan Toplantısı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri-
nin katılımı ile gerçekleştirildi. 27 Ekim 2013’te Bursa Memur-Sen İl Binası Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Genel Başkan Vekili Hacibey Özkan ve Genel 
Başkan Yardımcısı Ali Bayır’ın yanı sıra il yönetimi, denetim ve disiplin kurulu üyeleri, 
ilçe yönetimleri de katıldı. 

Şube çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda konuşan Genel Başkan Vekili Haci-
bey Özkan Diyanet-Sen’in istikrarlı bir şekilde büyümesinin ve yeni kazanımlar elde 
etmeye devam etmesinin birlik ve beraberlik ruhunun iyi kavranmasından ve azimli 
çalışmadan kaynaklandığını vurguladı. 

Şube Başkanı Yüksel Gümüş de yaptığı konuşmada şube çalışmaları konusunda 
bilgi verdi. Üye çalışmaları ve sendikal etkinlikler konusunda başarılı bir dönem ge-
çirdiklerini kaydetti. 

Bursa İl Divan Toplantısı Başarılı Geçti

Diyanet-Sen Çanakkale Şube divan toplantısı genel merkez yönetim kurulu üyeleri-
nin katılımı ile gerçekleştirildi. Yapılan toplantıya Diyanet-Sen Genel Merkez Yöneti-
minden Hacıbey Özkan ve Mehmet Ali Omurca katıldı.

Genel Başkan Vekili Hacıbey Özkan toplantıda yaptığı konuşmada “Diyanet-Sen ge-
nel merkezi olarak üyelerimizin çıkarlarını her alanda savunurken, yaptığımız ziyaret-
lerde görülen eksikleri, üyelerimizin daha ferah bir çalışma ortamında hizmet etmeleri 
için gerekli çalışmalar içerisindeyiz” dedi.

Şube Başkanı Sefahattin Çiloğlu ise “Bu yolda yürümek herkesin harcı değildir. Şü-
kürler olsun ki meşakkati olan, çilesi olan bu yola Yüce Yaradan bizi hadim etti.” 
İfadelerini kullandı. 

Çanakkale Genişletilmiş İl Divan Toplantısı Yapıldı 
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Diyanet- Sen Çorum Şubesi İl Divan Toplantısı 22 Şubat 2014’te yapıldı. Turgut 
Özal Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Diyanet-Sen Genel Başkanı 
Mehmet Bayraktutar, Genel Başkan Vekili Hacıbey Özkan, Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Yaman, Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı Ali Yıldız ve yönetim kurulu üye-
leri, Memur Sen İl Temsilcisi ve Sağlık Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatçi, bazı 
İlçe başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. 
Toplantıda konuşan Genel Başkan Mehmet Bayraktutar, Diyanet-Sen’in sendikal 
geleneğe yeni bir anlayış getirdiğine vurgu yaparak “ Ülkenin, milletin, üyelerinin de-
vasa sorunları karşısında bu güne kadar sendikaların aldığı tavır -yanlış yapıyorsu-
nuz, -ihanet ediyorsunuz’ dan öteye geçmiyordu. Bizler teklif sendikacılığını, çözüm 
sendikacılığını ortaya çıkardık. Elini taşın altına koyan, sorumluluk alan öneri getiren 
, birlikte ne yapabiliriz, başarabiliriz diyen sendikal anlayışı biz getirdik.” Şeklinde 
konuştu. 

Çorum İl Divan Toplantısı Gerçekleştirildi

Diyanet-Sen Denizli Şubesi Genişletilmiş Divan Toplantısı genel merkez yönetim 
kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 28 Aralık 2013’te Denizli İlim Yayma Ce-
miyeti Yurdu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Genel Başkan Vekili 
Hacibey Özkan, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Omurca, Memur-Sen İl Başka-
nı Osman Tavşan, Din Görevlileri Dernek Başkanı Ali Sürücüoğlu, Diyanet-Sen Şube 
Başkanı Mustafa Şimşek, şube yönetimi ve zorunlu organlar ile ilçe temsilcileri ve 
yönetimleri katıldı.  Toplantıda konuşan Genel Başkan Vekili Hacibey Özkan, Diya-
net-Sen’in yetkili olduğu dönemin din görevlilerinin altın çağı olduğunu belirterek her 
geçen gün yeni kazanımlarla başarının istikrarlı bir şekilde devam ettiğini ifade etti.

Şube Başkanı Mustafa Şimşek ise şube çalışmaları konusunda katılımcılara bilgi 
verdi. Geniş katılımla gerçekleştirilen Denizli Şube Divan Toplantısı oldukça başarılı 
geçti. 

Denizli Genişletilmiş İl Divan Toplantısı Başarılı Geçti

Diyanet-Sen Diyarbakır Şubesi divan toplantısı 11 Ocak 2014’te Miroğlu Otel Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali 
Güldemir, Ali Bayır, Diyanet-Sen Şube Başkanı Ömer Evsen, yönetim kurulu üyeleri, 
zorunlu organlar ve ilçe temsilcileri ve yönetimleri katıldı. 

Toplantıda konuşan Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Ali Güldemir Diyanet-Sen’in 70 bini aşan üye sayısı ile Türkiye’nin en güzide sivil 
toplum kuruluşlarından birisi olduğunu belirterek “Diyanet-Sen yetkinin 10. Yılında 
başarısını taçlandırarak kazanımlarını artırarak yoluna devam etmektedir. Ülkemizin 
sendikalaşma oranı en yüksek kamu görevlileri sendikasıdır. Hizmet konulumuzdaki 
bu örgütlülük sizlerin sendikal bilinci ve örgütlenmenin önemine verdiğiniz değerin 
bir göstergesidir” dedi.  Şube Başkanı Ömer Evsen ise şube çalışmaları konusunda 
katılımcılara bilgi verdi. Başarılı geçen toplantı sonucu önümüzdeki dönem yol hari-
tası belirlendi.

Diyarbakır Genişletilmiş İl Divan Toplantısı Yapıldı

Diyanet-Sen Edirne Şubesi divan toplantısı 8Aralık 2013’te Lalezar Restoran Konfe-
rans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Genel Merkez Yönetiminden Genel Baş-
kan Yardımcıları Mehmet Ali Güldemir, Ali Bayır ve Mehmet Yaman, Şube Başkanı 
Mahmut Eroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, zorunlu organlar ve ilçe temsilcileri ve 
kadın komisyonu üyeleri katıldı.

Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Bayır 
toplantıda yaptığı konuşmada Diyanet-Sen’in büyük başarılara imza attığına dikkati 
çekerek “2004 yılından beri yetkili sendika olarak kamu işveren kurulu ile toplu görüş-
me şimdi ise toplu sözleşme masasına oturan Diyanet-Sen yetkili olduğu dönemde 
Diyanet çalışanları adına büyük kazanımlar elde etti ve son toplu sözleşme ile de bu 
performansını taçlandırmıştır” şeklinde konuktu. Şube Başkanı Mahmut Eroğlu da 
Şube çalışmaları konusunda katılımcılara bilgi verdi. 

Toplantı sonrası yenilen yemeğe İl Müftüsü Mahmut Gürlen de katılarak Diya-
net-Sen’in çalışmaları ve kazanımları konusunda bilgi aldı. 

Edirne İl Divan Toplantısı Verimli Geçti
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Diyanet-Sen Elazığ Genişletilmiş il divan toplantısı 11 Ocak 2014’te İlbey Otel Kon-
ferans Salonu’nda genel merkez yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 
Toplantıya Genel Başkan Vekili Hacibey Özkan, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Yaman, Tunceli İl Başkanı Bülent Süner, Elazığ Şube Başkanı Murat Ergen ve yö-
netim kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri ve yönetimleri katıldı. Toplantıda konuşan Genel 
Başkan Vekili Hacibey Özkan, Diyanet-Sen’in ülkemizin en teşkilatlı sivil toplum ku-
ruluşlarından birisi olduğuna dikkat çekerek “81 ilimizde il divan toplantılarını Şubat 
ayına kadar tamamlayacağız. Şuana kadar 70’den fazla ilde toplantılarımızı tamam-
ladık. Sivil toplum kuruluşları bir ülke için önemlidir. Önemli olan gücümüzü üyeleri-
mizin, ülkemizin ve bütün insanlığın yararına kullanabilmektir. dedi. Şube Başkanı 
Murat Ergen de şube olarak yaptıkları faaliyetler konusunda katılımcılara bilgi verdi. 
Soruların cevaplandırılmasının ardından 2014 yılı hedefleri ve yol haritası belirlendi.

Elazığ Genişletilmiş İl Divan Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum il divan toplantısı 24 Kasım 2013’te Diyanet-Sen Toplantı Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Toplantıya Genel merkez yönetiminden Genel Başkan Yardımcıları 
Mehmet Ali Güldemir ve Mehmet Yaman, Şube Başkanı Abdüssamet Kilit ve yöne-
tim kurulu üyeleri, denetim ve disiplin kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri ve yönetimleri 
katıldı. Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcıları Güldemir ve Yaman sendikal 
örgütlenmenin önemine değinerek Diyanet-Sen’in kazanımları, yapılan çalışmalar 
konusunda katılımcılara bilgi verdiler. Şube Başkanı Abdüssamet Kilit de yaptığı ko-
nuşmada şube çalışmaları konusunda bilgi verdi. Güldemir ve Yaman toplantı sonra-
sı katılımcıların sorularını cevaplandırdı. Divan Başkanlığını Mehmet Ali Güldemir’in 
yaptığı ve 2 oturumda tamamlanan toplantı oldukça verimli geçti.Toplantı sonrası 
Erzurum Memur-Sen İl Başkanı Abdullah Duman ziyaret edilerek yapılan çalışmalar 
konusunda bilgi alınarak yapılabilecek faaliyetler konusunda fikir alışverişinde bulu-
nuldu. 

Erzurum İl Divan Toplantısı Gerçekleştirildi

Diyanet-Sen Eskişehir Şubesi Genişletilmiş İl Divan Toplantısı 26 Ekim 2013’te Kü-
tahya Nehir Termal Otel’de geniş katılımla gerçekleşti. Genel Başkan Vekili Hacibey 
Özkan ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Bayır’ın da katıldığı il divan toplantısına il 
yönetimi, demetleme ve disiplin kurulu üyeleri, Memur-Sen il başkanı ve eski şube 
başkanları ve ilçe yönetimleri katıldı. 

Toplantıda konuşan Özkan ve Bayır genel merkez çalışmaları, sendikal kazanımlar, 
sendikal örgütlenmenin önemi, Diyanet-Sen’in vizyonu ve misyonu konusunda katı-
lımcılara bilgi verdiler. 

Şube Başkanı İlhan Köroğlu şube olarak yaptıkları çalışmalar, üye çalışmaları ve 
etkinlikler konusunda bilgi verdi. Oldukça verimli geçen toplantıda yapılan çalışmalar 
değerlendirildi. Bir yıllık yol haritası belirlendi. 

Eskişehir Genişletilmiş İl Divan Toplantısı Verimli Geçti

Diyanet-Sen Gaziantep Şubesi divan toplantısı Memur-Sen Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi. 14 Aralık 2013’te gerçekleştirilen toplantıya genel merkez yöneti-
minden Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Omurca ve Mehmet Yaman, Şube 
Başkanı Müslüm Göral ve yönetim kurulu üyeleri, zorunlu organlar ve ilçe temsilcileri 
katıldı.

Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Omurca, Diyanet-Sen’in 
bu gün geldiği noktaya kolay gelinmediğinin altını çizerek “Biz, bugün 70 bini açan 
üye sayısı ile Türkiye’nin sendikalaşma oranı en yüksek sendikasıyız. Bu noktaya, 
hem bürokratik oligarşiyle hem de bu zihniyetlerle mücadele ederek geldik” dedi. 

Şube Başkanı Müslüm Göral da şube olarak yapılan çalışmalar konusunda katılım-
cılara bilgi verdi. Sorular cevaplandırılarak önümüzdeki dönem yol haritası belirlendi. 

Gaziantep İl Divan Toplantısı Başarılı Geçti
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Giresun il divan toplantısı 16 Kasım 2013’te Giresun Ticaret Odası Konferans Salo-
nu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Genel merkez yönetiminden Genel Başkan Yar-
dımcıları Mehmet Ali Güldemir ve Cebrail Yakışır, Şube Başkanı Fethi Karahüseyin 
ve yönetim kurulu üyeleri, denetim ve disiplin kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri ve yö-
netimleri katıldı. Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcıları Güldemir ve Yakı-
şır sendikal örgütlenmenin önemine değinerek Diyanet-Sen’in kazanımları, yapılan 
çalışmalar konusunda katılımcılara bilgi verdiler. Şube Başkanı Fethi Karahüseyin 
de yaptığı konuşmada şube çalışmaları konusunda bilgi verdi. Güldemir ve Yakışır 
toplantı sonrası katılımcıların sorularını cevaplandırdı. 19 Kasım 2013’te Görele ve 
Bulancak ilçelerini ziyaret eden Güldemir ve Yakışır ilçe müftülük aylık din görevlileri 
toplantılarına katılarak Diyanet-Sen’in çalışmaları ve kazanımları konusunda katı-
lımcılara bilgi verdiler. Bulancak ve Görele ilçe müftülerini de ziyaret eden Güldemir 
ve Yakışır din görevlilerinin sorunları konusunda ilçe müftüleriyle görüş alışverişinde 
bulundular. 

Giresun İl Divan Toplantısı Gerçekleştirildi

Diyanet-Sen Gümüşhane İl Temsilciliği İl Divan Toplantısı Genel Başkan Yardımcı-
ları Mehmet Ali Güldemir ve Mehmet Yaman’ın katılımı ile gerçekleştirildi. 23 Kasım 
2013’te il müftülük toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Temsilcisi Mürsel 
Gergin, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri ve yönetimleri 
katıldı. Divan Başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yaman’ın yaptığı top-
lantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Güldemir, Diyanet-Sen’in Tür-
kiye’nin her yerine dağılan güçlü bir teşkilat yapısı olduğunu belirterek “Diyanet-Sen 
genel merkezi, teşkilatları ve üyesiyle birlikte büyük ve güçlü bir ailedir ve bu gücünü 
üyelerinden almaktadır. Geçmişi anarak geleceği inşa edelim. Gerek Toplu Sözleşme 
Masası’nda gerek KİK Toplantılarında personel lehine alınan kazanımlar gerek bizi 
gerekse teşkilatımızı memnun etmektedir .” şeklinde konuştu. Genel Başkan Yar-
dımcısı Mehmet Yaman da yaptığı konuşmada sendikal çalışmalar ve kazanımlar 
konusunda katılımcılara bilgi verdi. İl Temsilcisi Mürsel Gergin ise İl Temsilciliği olarak 
yapılan çalışmalar konusunda bilgi verdi. 

Gümüşhane İl Divan Toplantısı Yapıldı

Diyanet-Sen Hayat Şube Genişletilmiş Divan Toplantısı Anamun Otel’de genel mer-
kez yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 14 Aralık 2013’te gerçek-
leştirilen il divan toplantısına Genel Merkez Yönetiminden Genel Başkan Yardımcı-
ları Mehmet Ali Güldemir ve Ali Bayır, İl Müftü Yardımcıları Mehmet Emin Okuyucu 
ve Cafer Erol, Diyanet-Sen Şube Başkanı Hasan Urhan ve yönetim kurulu üyeleri, 
zorunlu organlar, ilçe temsilcileri ve yönetimleri, bazı siyasi ve bürokratlar katıldı. 
Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Güldemir Diyanet-Sen’in 
10 yıldır yetkili sendika olduğunu hatırlatarak “Diyanet-Sen 10 yıldır yetkili sendika 
olmanın haklı gururunu yaşarken, zirvede kalmanın gereklerini de yerine getirmeyi 
ihmal etmeden yoluna devam ediyor.” dedi. Şube Başkanı Hasan Urhan ise şube 
çalışmaları konusunda katılımcılara bilgi verdi. Sorulan soruların cevaplandırılması-
nın ardından önümüzdeki dönem yol haritası belirlendi. Hatay genişletilmiş il divan 
toplantısı oldukça verimli geçti. 

Hatay Genişletilmiş İl Divan Toplantısı Verimli Geçti 

Diyanet-Sen Iğdır İl Temsilciliği İl Divan Toplantısı Genel Başkan Vekili Hacibey Öz-
kan ve Başkan Yardımcısı Mehmet Yaman’ın katılımı ile gerçekleştirildi. 3 Kasım 
2013’te Iğdır İlahiyat Fakültesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya genel 
merkez yönetiminin yanı sıra İl Başkanı Abdullah Demir ve yönetim kurulu üyeleri 
ile İlçe temsilcileri de katıldı. Toplantıda konuşan Diyanet-Sen Genel Başkan Vekili 
Hacıbey Özkan Diyanet-Sen’in Türkiye’nin her yerine dağılan güçlü bir teşkilat yapısı 
olduğunu belirterek “Diyanet-Sen genel merkezi, teşkilatları ve üyesiyle birlikte büyük 
ve güçlü bir ailedir ve bu gücünü üyelerinden almaktadır.” şeklinde konuştu. Çalışma-
ların değerlendirildiği ve yol haritasının belirlendiği il divan toplantısı sorulan soruların 
cevaplandırılması ile sona erdi.Diyanet-Sen heyeti daha sonra İl Müftüsü Cüneyt 
Kulaz’ı müftülük makamında ziyaret ederek ilin sorunları konusunda Müftü Kulaz’dan 
bilgi aldı. Diyanet-Sen’in çalışmaları ve kazanımları konusunda Kulaz’a bilgi verdi.

Iğdır İl Divan Toplantısı Gerçekleştirildi
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Diyanet-Sen Isparta İl divan toplantısı 29 Aralık 2013’te Isparta Öğretmenevi Konfe-
rans Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Toplantıya Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Güldemir, Ali Bayır, Memur-Sen İl 
Başkanı ve Diyanet-Sen Şube Başkanı Osman Akçil, yönetim kurulu üyeleri, zorunlu 
organlar ve ilçe temsilcileri katıldı. 

Toplantıda konuşan Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Ali Güldemir ve Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
Ali Bayır genel merkez çalışmaları, kazanımlar ve Diyanet-Sen’in sendikal anlayışı 
konularında katılımcılara bilgi verdiler. 

Şube Başkanı Osman Akçıl ise şube çalışmaları konusunda katılımcılara bilgi verdi. 
Başarılı geçen toplantı sonucu önümüzdeki dönem yol haritası belirlendi. 

Isparta İl Divan Toplantısı Yapıldı

Diyanet-Sen İstanbul Şubelerimizin İl Divan Toplantısı Yalova Amutlu Otel’de gerçek-
leştirildi. Toplantıya Genel Başkan Mehmet Bayraktutar ve yönetim kurulu üyeleri, 
İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Osman Aydın, 2 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yılmaz, 3 
Nolu Şube Başkanı Neslibey Özkan ve 4 Nolu Şube Başkanı Mehmet Kumaş, şube 
yönetimleri, zorunlu organlar, ilçe temsilcileri ve yönetimleri katıldı. Divan Başkanlığı-
nı Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Güldemir’in yaptığı toplantıda 
konuşan Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar “Emeğimizin karşılığı, 
haklarımızı aramak nasıl kutsal bir mücadele ise, görevimizi yapmak da hizmet verdi-
ğimiz toplumun, bizim üzerimizdeki hakkıdır. İnsana hizmet, topluma hizmet, devlete 
hizmet en önemli vazifelerimizdendir. Çünkü insan, Allah’ın yeryüzündeki halifesi, 
mahlûkların en şereflisidir, O nedenle insana hizmet Hakk’a hizmettir, Allah’a kulluk-
tur” dedi. Tüm yönetim kurulu üyelerinin kendi sekreteryaları ile ilgili konularda bilgi 
verdiği toplantı oldukça verimli geçti.

İstanbul Şubelerimizin İl Divan Toplantıları Yapıldı 

Diyanet-Sen İzmir Şubesi Divan Toplantısı İzmir Sosyal Güvenlik Tesisleri’nde 16 
Şubat 2014’te yapıldı. Toplantıya Diyanet-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu üye-
lerinden Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Omurca ve Cebrail Yakışır, İzmir 
Şube Başkanı İbrahim Güzeldağ ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri ve yö-
netim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Ali Omurca Diyanet-Sen’in değerler sendikacılığını ön plana çıkaran bir yaklaşıma 
sahip olduğunu belirterek “Etkin ve verimli bir din hizmeti için, üretken bir bilgi akışı-
na, manevi bir donanıma ve maddi gereksinimlere ihtiyaç vardır. Bizler Diyanet-Sen 
olarak hizmeti esas alan bir sendikacılığı benimsiyoruz.” dedi.Şube Başkanı İbrahim 
Güzeldağ da şube çalışmaları konusunda katılımcılara bilgi verdi. İlçe temsilcilerinin 
de kendi çalışmaları konusunda bilgi vermesinin ardından sorular cevaplandırıldı ve 
önümüzdeki dönem yol haritası belirlendi. 

İzmir İl Divan Toplantısı Yapıldı 

Diyanet-Sen Kahramanmaraş Şube divan toplantısı genel başkan yardımcılarının 
katılımıyla gerçekleştirildi. Kahramanmaraş İl Müftülüğü Toplantı Salonunda yapılan 
divan toplantısına Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Omurca, Mehmet Yaman, 
Diyanet-Sen Şube Başkanı Ekrem Arslan, Yönetim kurulu üyeleri, İlçe temsilcileri, 
Kadın Komisyonu Temsilcisi ile Müftülük işyeri Temsilcisi Fevzi Şahin ve üyeler katıl-
dı.Genel Başkan Yardımcıları Omurca ve Yaman genel merkez çalışmaları, örgütlen-
menin gereği, Diyanet-Sen’in sendikal anlayışı ve değerler sendikacılığı konularında 
katılımcılara bilgi verdiler. Şube Başkanı Ekrem Arslan ise şube olarak hedeflerinin 
1500 üyeye çıkmak olduğunu söyledi. Şube divan toplantısı sonrası genel merkez 
yönetim kurulu üyeleri ve il yönetimi Kahramanmaraş Müftülük aylık din görevlileri 
toplantısına katılarak Diyanet-Sen’in çalışmaları konusunda katılımcılara bilgi ver-
diler. 

Kahramanmaraş İl Divan Toplantısı Yapıldı 
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Diyanet-Sen Karabük Şube divan toplantısı 1 Aralık 2013’te gerçekleştirildi. Top-
lantıya Genel Merkez Yönetiminden Genel Başkan Yardımcıları Ali Bayır ve Ceb-
rail Yakışır, Memur-Sen İl Başkanı Zeki Öz, şube yönetimi ve zorunlu organlar ile 
ilçe temsilcileri katıldı.Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Ali Bayır Diya-
net-Sen’in bu gün geldiği noktaya kolay gelinmediğinin altını çizerek “Biz, bugün 70 
bini açan üye sayısı ile Türkiye’nin sendikalaşma oranı en yüksek sendikasıyız. Bu 
noktaya, hem bürokratik oligarşiyle hem de bu zihniyetlerle mücadele ederek geldik. 
Kendi medeniyet değerlerimizden ve insanlığın ortak birikiminden yararlanarak, bir 
sendikal gelenek oluşturma yolunda büyük adımlar attık. Daha yapacağımız çok iş, 
elde edeceğimiz çok kazanım var.” dedi. Karabük Şube Başkanı Fazlı Özçelik de 
yaptığı konuşmada şube çalışmaları konusunda katılımcılara bilgi verdi. Toplantıda 
önümüzdeki dönem yol haritası belirlendi. 

Karabük İl Divan Toplantısı Yapıldı

Diyanet-Sen Karaman Şubesi Genişletilmiş Divan Toplantısı genel merkez yönetim 
kurulu üyelerin katılımı ile gerçekleştirildi. 16 Şubat 2014’te gerçekleştirilen toplantı-
ya genel merkez yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Şube Başkanı Duran Kabaağaç 
ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe yönetimi ve üyeleri, emekli imamlar, vekil imamlar, Me-
mur-Sen İl yönetimi ve başkanları katıldı. Ayrıca misafirler olarak İl Emniyet Müdürü, 
Milli Eğitim İl Müdürü, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü, İşkur İl Müdürü, Kültür 
ve Turizm İl Müdürü, Afet ve Acil Durum İl Müdürü de katıldı. Toplantı da konuşan 
Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Güldemir ve Mehmet Yaman Diyanet-Sen’in 
çalışmaları kazanılar konusunda bilgi vererek güncel konularda değerlendirmeler-
de bulundular. Şube Başkanı Duran Kabaağaç da şube çalışmaları ve üye sayıları 
konusunda katılımcılara bilgi verdi. Geniş katılımla gerçekleştirilen divan toplantısı 
oldukça başarılı geçti. 

Karaman Genişletilmiş İl Divan Toplantısı Büyük Katılımla Gerçekleştirildi

Diyanet-Sen Kars İl Temsilciliği İl Divan Toplantısı, genel merkez yönetim kurulu üye-
lerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 

2 Kasım 2013’te gerçekleştirilen toplantıya Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali 
Omurca ve Ali Bayır’ın yanı sıra il ve ilçe yönetimleri katıldı.

Kars İl Temsilcisi Ebubekir Keleş’in teşkilat çalışmaları konusunda bilgi verdiği top-
lantıda, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Omurca ve Bayır birer konuşma yapa-
rak genel merkez çalışmaları, sendikal örgütlenmenin önemi, Diyanet-Sen’in sendi-
kal anlayışı ve erdemli sendikacılık gibi konularda katılımcılara bilgi verdiler. Program 
sonrası Omurca ve Bayır, katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

Kars İl Divan Toplantısı Gerçekleştirildi

Diyanet-Sen Kastamonu Şube divan toplantısı 24 Kasım 2013’te gerçekleştirildi. 
Toplantıya genel merkez yönetiminden Genel Başkan Yardımcıları Cebrail Yakışır 
ve Mehmet Ali Omurca, Şube Başkanı İrfan Bakır ve yönetim kurulu üyeleri, denetim 
ve disiplin kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri ve yönetimleri katıldı. Toplantıda konuşan 
Genel Başkan Yardımcıları Yakışır ve Omurca sendikal örgütlenmenin önemine de-
ğinerek Diyanet-Sen’in kazanımları, yapılan çalışmalar konusunda katılımcılara bilgi 
verdiler.

Şube Başkanı İrfan Bakır da yaptığı konuşmada şube çalışmaları konusunda bilgi 
verdi. Yakışır ve Omurca toplantı sonrası katılımcıların sorularını cevaplandırdı. 

Kastamonu İl Divan Toplantısı Gerçekleştirildi
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Diyanet-Sen Kayseri Şubesi İl Divan Toplantısı yapıldı. 30 Kasım 2013’te yeni hizmet 
binası konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Genel Başkan Vekili Hacibey 
Özkan, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yaman, Şube Başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu, 
şube yönetimi ve zorunlu organlar, ilçe temsilcileri ve yönetimleri katıldı. 

Toplantıda konuşan Özkan ve Yaman, genel merkez faaliyetleri, kazanımlar, sendikal 
örgütlenmenin önemi, Diyanet-Sen’in vizyonu, misyonu vs konularda katılımcılara 
bilgi verdiler. 

Şube Başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu ise şube çalışmaları konusunda katılımcılara bilgi 
verdi. Program sonrası değerlendirme yapılarak yol haritası belirlendi. 

Kayseri İl Divan Toplantısı Başarılı Geçti

Diyanet-Sen Kilis il divan toplantısı genel merkez yönetim kurulu üyelerinin katılımı 
ile gerçekleştirildi. 14 Aralık 2013’te gerçekleştirilen divan toplantısına Genel Merkez 
Yönetiminden Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Omurca ve Mehmet Yaman, İl 
Temsilcisi Recep Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri, zorunlu organlar ve ilçe temsilcile-
ri, Memur-Sen İl Başkanı Bekir Şen katıldı. Toplantıda konuşan Diyanet-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Omurca Diyanet-Sen’in Türkiye’nin her yerine dağılan 
güçlü teşkilat yapısı ile örgütlenmenin en güzel örneği olduğunu ifade etti. İl Temsil-
cisi Recep Yıldız da şube olarak yaptıkları çalışmalar konusunda katılımcılara bilgi 
verdi. Önümüzdeki dönem yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinin yapıldığı 
toplantı oldukça faydalı geçti. 

Kilis İl Divan Toplantısı Yapıldı

Diyanet-Sen Kırıkkale Şubesi İl Divan Toplantısı, genel merkez yönetim kurulu üye-
lerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 27 Ekim 2013’te gerçekleştirilen toplantıya Genel 
Başkan Yardımcısı Cebrail Yakışır ve Mehmet Yaman’ın yanı sıra il ve ilçe yönetimi 
ile şube eski başkanları Ünal Uzun ve Üzeyir Sağır da katıldı. Şube Başkanı Halit 
Kartal’ın şube çalışmaları konusunda bilgi verdiği toplantıda, Genel Merkez Yönetim 
Kurulu üyeleri Yakışır ve Yaman birer konuşma yaparak genel merkez çalışmaları, 
sendikal örgütlenmenin önemi, Diyanet-Sen’in sendikal anlayışı ve erdemli sendi-
kacılık gibi konularda katılımcılara bilgi verdiler. Program sonrası Yakışır ve Yaman, 
katılımcıların sorularını cevaplandırdı. 

Kırıkkale İl Divan Toplantısı Gerçekleştirildi

Diyanet-Sen Kırklareli il divan toplantısı 7 Aralık 2013’te Bilgiç Otel Konferans Salo-
nu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Genel Merkez Yönetiminden Genel Başkan Yar-
dımcıları Mehmet Ali Güldemir, Ali Bayır ve Mehmet Yaman, İl Temsilcisi Mustafa 
Küçükmotar ve yönetim kurulu üyeleri, zorunlu organlar ve ilçe temsilcileri katıldı. 
Divan Başkanlığı’nı Genel Başkan Yardımcısı Ali Bayır’ın yaptığı toplantıda konu-
şan Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Güldemir, Di-
yanet-Sen’in bu günlere kolay gelmediğini belirterek “ Zorluklarla çıkılan yolda bu 
gün 70 Bin’i aşan üye sayısı ile ülkemizin en müstesna sivil toplum kuruluşlarından 
birisinin mensubu olmaktan onur duyuyorum. dedi. Kırklareli İl Temsilcisi Mustafa 
Küçükmotar da il temsilciliği olarak yaptıkları çalışmalar konusunda katılımcılara bilgi 
verdi.

Kırklareli İl Divan Toplantısı Gerçekleştirildi

İl 
D

iv
an

 T
op

la
nt

ıla
rı

M
ar

t 2
01

4



www.diyanet-sen.org.tr 26

Kırşehir Şube Divan Toplantısı Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda yapıl-
dı. 1 Aralık 2013’te gerçekleştirilen toplantıya Genel Başkan Vekili Hacibey Özkan, 
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yaman, Şube Başkanı Mehmet Öztürk ve yönetim 
kurulu üyeleri ile zorunlu organlar, ilçe temsilcileri ve yönetimleri katıldı. Toplantı so-
nunda programa katılan İl Müftüsü Mustafa Balık, din görevlilerinin toplumdaki yeri 
ve önemi konusunda bir konuşma yaptı. Diyanet-Sen Genel Başkan Vekili Hacibey 
Özkan da yaptığı konuşmada Diyanet-Sen’in istikrarlı bir şekilde başarısını devam 
ettirdiğine vurgu yaparak “Bu başarının bu istikrarın sebebi sendikamızda birlik be-
raberlik ruhunun olmasıdır.” dedi. Şube Başkanı Mehmet Öztürk’ün şube çalışmaları 
konusunda bilgi vermesinin ardından değerlendirmeler yapılarak önümüzdeki dönem 
için yol haritası belirlendi.

Kırşehir İl Divan Toplantısı Yapıldı

Diyanet-Sen Kocaeli Şubesi Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’nda konuşan Diyanet-Sen 
Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Diyanet-Sen’in Türkiye’nin en etkin ve ilkeli hareket 
eden sendikası olduğunu belirterek “Farklı sendikal anlayışımız ve çözüm odaklı çalış-
malarımızla ülkemizin marka sendikasıyız” dedi. Kocaeli Seka Park Otel Konferans Sa-
lonu’nda 8 Şubat 2014’te gerçekleştirilen genişletilmiş il divan toplantısına Genel Başkan 
Mehmet Bayraktutar’ın yanı sıra Genel Başkan Vekili Hacıbey Özkan, Genel Başkan 
Yardımcıları Mehmet Ali Güldemir, Mehmet Ali Omurca ve Ali Bayır, Kocaeli İl Müftüsü 
Mehmet Sönmezoğlu, İzmit, Kartepe, Gebze ilçe müftüleri, Kocaeli Şube Başkanı Selami 
Tarcan ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve yönetimleri, Sakarya Şube Başkanı 
Ali Güzeldal katıldı. Divan Başkanlığı’nı Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Güldemir’in 
yaptığı toplantıda konuşan Genel Başkan Mehmet Bayraktutar Diyanet-Sen’in sendikal 
geleneğe yeni bir anlayış getirdiğini söyledi.Şube Başkanı Selami Tarcan ise şube çalış-
maları konusunda katılımcılara bilgi verdi. Oldukça verimli geçen toplantıda önümüzdeki 
dönem yol haritası belirlendi.

Kocaeli Genişletilmiş İl Divan Toplantısı Başarılı Geçti

Genel Merkez yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı Diyanet-Sen Konya Şubesinin İl 
Divan Kurulu Toplantısı Şubenin Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları ile Komisyon 
yönetimleri ve 31 İlçenin yönetimlerinin yanı sıra işyeri temsilcilerinin katılımları ile 
gerçekleştirildi. 15 Şubat 2014 Cumartesi günü Ribat Eğitim Vakfı Aşevi Toplantı Sa-
lonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Güldemir 
ve Mehmet Yaman, Memur-Sen İl Başkanı Latif Selvi, Türkiye Din Görevlileri Vakfı 
Genel Başkan Vekili Mehmet Emin Genç, Niğde İl Müftülüğü Şube Müdürü Cahit 
Nazlı, Adana Kozan İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Hasan Kanlı da katıldı. Genel Baş-
kan Yardımcısı Mehmet Yaman’ın Divan Başkanlığını yaptığı il divan toplantısında 
konuşan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Güldemir, Memur-Sen’in “besmelesi” 
olan ve “rüştünü” kanıtlayan Diyanet-Sen, bu gün ülkemizin en önemli sivil toplum 
kuruluşlarından birisidir.” dedi. Toplantıda ilçe temsilcileri, komisyon başkanları ve 
işyeri temsilcileri de bilgi verdi. 

Konya Şubesi İl Divan Toplantısı Gerçekleştirildi

Diyanet-Sen Kütahya Şubesi İl Divan Toplantısı Nehir Termal Otel’de genel merkez 
yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 30 Ekim 2013’te gerçekleşti-
rilen toplantıya Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Güldemir, Cebrail Yakışır 
ve Mehmet Yaman, Şube Başkanı Nazif Kocaçoban ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe 
temsilcileri ve yönetimleri ve kadın kolları başkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. 
Genel Başkan Yardımcıları toplantıda yaptıkları konuşmalarda sendikal kazanımlar, 
örgütlenmenin önemi, teşkilat çalışmaları, Diyanet-Sen’in sendikal anlayışı ve farkı 
vs konularda katılımcılara bilgi verdi. Şube Başkanı Nazif Kocaçoban ise şube olarak 
yaptıkları çalışmalar konusunda bilgi verdi. Önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalar 
konusunda istişare yapılan toplantıda yol haritası belirlendi. 

Kütahya Şubesi İl Divan Toplantısı Yapıldı
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Diyanet-Sen Malatya Şube divan toplantısı genel merkez yönetim kurulu üyelerinin 
katılımı ile Malatya Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi. 12 Ocak 2014’te gerçekleşti-
rilen genişletilmiş il divan toplantısına Genel Merkez Yönetiminden Genel Başkan 
Vekili Hacibey Özkan, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yaman, AK Parti Milletvekili 
Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Bü-
lent Tüfenkçi, Anadolu Gençlik Derneği Şube Başkanı Sinan Erarslan, Memur-Sen İl 
Başkanı Kerem Yıldırım, Diyanet-Sen Şube Başkanı Refik Metin ve yönetim kurulu 
üyeleri, zorunlu organlar ve ilçe temsilcileri ve yönetimleri katıldı. Toplantıda konuşan 
Diyanet-Sen Genel Başkan Vekili Hacibey Özkan Diyanet-Sen’in her alanda sağlam 
adımlarla ilerlediğine dikkat çekti. Şube Başkanı Refik Metin şube olarak yaptıkları 
çalışmalar konusunda katılımcılara bilgi verdi. 

Malatya Genişletilmiş İl Divan Toplantısı Verimli Geçti

Diyanet-Sen Manisa Şubesi divan toplantısı Manisa Öğretmen Evi Konferans Sa-
lonu’nda gerçekleştirildi. 17 Şubat 2014’te gerçekleştirilen toplantıya Genel Merkez 
Yönetimi’nden Genel Başkan Yardımcısı Cebrail Yakışır, Şube Başkanı Ahmet Öz-
demir ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri ve yönetimleri katıldı. Toplantıda 
konuşan Genel Başkan Yardımcısı Cebrail Yakışır Diyanet-Sen’in marka bir sendika 
olduğunu belirterek “Kurulduğumuz günden bu güne ilkelerimizden taviz vermeden 
sendikal literatüre hakim olarak ve yeni kavramlar katarak yolumuza devam ediyo-
ruz. Her geçen gün yeni çalışmalarla kazanımlarımıza yenilerini ekliyoruz. Sendikal 
anlayışımız farklı vizyon ve misyonumuzla sendikal bir marka haline geldik” dedi. 
Şube Başkanı Ahmet Özdemir ise üye çalışmaları ve diğer şube faaliyetleri konusun-
da katılımcılara bilgi verdi. Oldukça başarılı geçen divan toplantısında önümüzdeki 
dönem yol haritası belirlendi. 

Manisa İl Divan Toplantısı Yapıldı 

Diyanet-Sen Mardin Şubesi il divan toplantısı 12 Ocak 2014’te Diyanet-Sen Genel 
Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Omurca ve Cebrail Yakışır’ın katılımları ile yapıl-
dı. Toplantıya ayrıca Diyanet-Sen Mardin Şube Başkanı Abdülkadir Kurtuluş, şube 
yönetimi ve ilçe temsilcileri ve yönetimleri de katıldı. Toplantıda konuşan Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Ocumra Türkiye genelinde 70 bin üyesi bulunan Di-
yanet-Sen’in alanında yetkili sendika olduğunu anımsatarak din görevlilerinin özgür 
olmadığı bir toplumda özgürlüklerden söz etmenin mümkün olamayacağını söyledi. 
Toplantının açılışında konuşan Diyanet-Sen Mardin Şube Başkanı Abdülkadir Kurtu-
luş ise, şube olarak büyük bir gayret içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. 

Mardin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı Yapıldı 

Diyanet-Sen Mersin Şubesi il divan toplantısı genel merkez yönetim kurulu üyelerinin 
katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıya Genel Başkan Vekili Hacıbey Özkan, Genel 
Başkan Yardımcısı Cebrail Yakışır, Şube Başkanı Ahmet Görgülü ve yönetim kurulu 
üyeleri, ilçe temsilcileri ve yönetimleri katıldı. Toplantıda konuşan Diyanet-Sen Ge-
nel Başkan Vekili Hacıbey Özkan Diyanet-Sen’in kurulduğu günden bu güne hizmet 
odaklı erdemli sendikacılık yaptığını belirterek “Diyanet-Sen bunun için başarılı ve 
başarısını her geçen gün taçlandırarak devam ettirmektedir” dedi. Diyanet-Sen Mer-
sin Şube Başkanı Ahmet Görgülü ise yapılan çalışmalarda her zaman genel merkez-
le iştişare içinde olmanın verdiği güvenle yolumuza devam ediyoruz. Diyanet-Sen 
Mersin’de daha çok başarılara imza atacaktır” ifadelerine yer verdi. 

Mersin İl Divan Toplantısı Yapıldı 
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Diyanet-Sen Muğla Şubesi Genişletilmiş Divan Toplantısı 29 Aralık 2013’te Muğla 
Öğretmenevi Konferans Salonu’nda yapıldı. Toplantıya Genel Başkan Vekili Hacibey 
Özkan, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Omurca, Memur-Sen İl Başkanı Ha-
san Demirtaş, Diyanet-Sen Şube Başkanı Bülent Üzüm, şube yönetimi ve zorunlu 
organlar ile ilçe temsilcileri ve yönetimleri katıldı. Toplantıda konuşan Genel Başkan 
Vekili Hacibey Özkan, Diyanet-Sen’in yetkili olduğu dönemin din görevlilerinin altın 
çağı olduğunu belirterek “Bizler Türkiye ve Vakıf Görevlileri sendikası olarak hizmet 
kolunda on yıldır yetkili sendikayız. Evet zirveye çıkmak zordur ancak zirvede kalmak 
daha da zordur” şeklinde konuştu. Şube Başkanı Bülent Üzüm ise şube çalışmaları 
konusunda katılımcılara bilgi verdi. Geniş katılımla gerçekleştirilen Muğla Şube Di-
van Toplantısı oldukça verimli geçti.

Muğla Genişletilmiş İl Divan Toplantısı Verimli Geçti

Diyanet-Sen Nevşehir Şube Divan Toplantısı genel merkez yönetim kurulu üyelerinin 
katılımı ile gerçekleştirildi. 2 Aralık 2013’te Nevşehir Kozaklı Diva İbis Otel’de gerçek-
leştirilen il divan toplantısına Genel Merkez Yönetiminden Genel Başkan Yardımcıları 
Mehmet Ali Güldemir ve Mehmet Ali Omurca, Şube Başkanı Ali Aydemir, Şube yö-
netimi, zorunlu organlar ve ilçe temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Genel Baş-
kan Yardımcıları Güldemir ve Omurca sendikal kazanımlar, örgütlenmenin önemi, 
Diyanet-Sen’in misyonu ve vizyonu, yapılabilecek çalışmalar ve hedefler konusunda 
katılımcılara bilgi verdiler. Şube Başkanı Ali Aydemir de yaptığı konuşmada şube 
çalışmaları konusunda bilgi verdi. Güldemir ve Omurca toplantı sonrası katılımcıların 
sorularını cevaplandırdı. Yapılan değerlendirmeler sonucu önümüzdeki dönem yol 
haritası belirlendi. 

Nevşehir İl Divan Toplantısı Yapıldı

Diyanet-Sen Niğde Şube divan toplantısı Diyanet-Sen hizmet binasında gerçekleş-
tirildi. 1 Aralık 2013’te gerçekleştirilen toplantıya Genel Merkez Yönetiminden Genel 
Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Güldemir ve Mehmet Ali Omurca, Şube Başkanı 
Murat Dündar, Şube yönetimi, zorunlu organlar ve ilçe temsilcileri katıldı. Toplantı-
da konuşan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Güldemir, Diyanet-Sen’in gerek 
sendikalaşma oranı gerekse teşkilat yapısı ile Türkiye’nin bir numaralı sendikası ol-
ması yayında erdemli sendikal anlayışı ile örnek model bir sendika olduğunu söyledi. 
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Omurca ise yaptığı konuşmada genel merkez 
çalışmaları ve kazanımlar konusunda bilgi vererek Diyanet-Sen’in başarının istikrarın 
adresi haline geldiğini kaydetti. Şube Başkanı Murat Dündar ise şube çalışmaları 
konusunda katılımcılara bilgi verdi. Yapılan değerlendirmeler sonucu önümüzdeki 
dönem yol haritası belirlendi.

Niğde İl Divan Toplantısı Gerçekleştirildi

Diyanet-Sen Ordu 1 ve 2 Nolu Şube İl Divan Toplantısı Fatsa Kültür Merkezi’nde 
yapıldı. 17 Kasım 2013’te gerçekleştirilen toplantıya Genel Başkan Vekili Hacibey 
Özkan, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yaman, 1 Nolu Şube yönetimi, 2 Nolu 
Şube Başkanı Recai Özkan ve yönetimi, disiplin ve denetim kurulları, ilçe temsilcisi 
ve yönetimleri katıldı. 

Divan Başkanlığı’nı Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yaman’ın yaptığı toplantıda 
konuşan Genel Başkan Vekili Hacibey Özkan, Diyanet-Sen’in 10 yıldır yetkili sendika 
olduğunu bu istikrarlı başarının teşkilatla bütünleşerek birlik ve beraberlik ruhunun 
özümsenmesi ile gerçekleştiğini ifade etti. Diyanet-Sen’in sendikal çalışmalar yanın-
da ülke ve dünya gündemini de yakından takip ettiğini belirten Özkan “Nerde bir 
yanlışlık varsa Diyanet-Sen oradadır. Zalimin karşısında mazlumun yanındadır” şek-
linde konuştu. Ordu 1 Nolu Şube adına Başkan Yardımcısı Sami Alış ve 2 Nolu Şube 
Başkanı Recai Özkan da yaptıkları konuşmalarda şube olarak yaptıkları çalışmalar 
konusunda katılımcılara bilgi verdiler. 

Ordu 1 ve 2 Nolu Şube İl Divan Toplantısı Yapıldı
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Diyanet-Sen Osmaniye il divan toplantısı 15 Aralık 2013’te genel merkez yönetim 
kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 

Toplantıya Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Güldemir ve Ali Bayır, Şube Baş-
kanı Adnan Yiğit, yönetim kurulu üyeleri ve ilçe temsilcileri katıldı. 

Toplantıda konuşan Güldemir ve Bayır, sendikalaşmanın önemi, Diyanet-Sen’in 
kazanımları, faaliyetleri ve çalışmaları konusunda katılımcılara bilgi verdiler. Şube 
Başkanı Adnan Yiğit de şube çalışmaları konusunda bilgi verdi. Sorulan soruların ce-
vaplandırılmasının ardından şube olarak önümüzdeki dönem yol haritası belirlendi. 

Osmaniye İl Divan Toplantısı Yapıldı

Diyanet-Sen Rize Şubesi Genişletilmiş İl Divan Toplantısı 16 Kasım 2013’te Rize Öğ-
retmenevi Büyük Salonda gerçekleştirildi. Genişletilmiş İl Divan Toplantısına Mevzuat ve 
Toplu Sözleşmeden Sorumlu Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Bayır, Mali İşler-
den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Omurca, 22.Dönem Ak Parti Adana 
Millet vekili Recep Garip, ,Memur-Sen Rize İl Başkanı Resul Usta, Toç-Bir Sen Rize İl 
Başkanı Hasbi Koca, Rize Eğitim Merkezi Kıraat Hocası Halim Garip, Diyanet-Sen Rize 
Şubesi Başkanı Recep Şafak, Kadın Komisyonları Başkanı Müzeyyen Kopuz ve Yönetimi, 
İl ve İlçe Yönetimleri katıldı. Toplantıda konuşan Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Ali Omurca, il ve ilçe yönetimlerine çalışmalar hakkında bilgi verdi. Divan Başkan-
lığını da yapan Genel Başkan Yardımcısı Ali Bayır yaptığı konuşmada teşkilat çalışmaları 
ve toplu sözleşme kazanımları konusunda katılımcılara bilgi verdi. Rize Şubesi Başkanı 
Recep Şafak, il yönetimindeki uyumun önemine dikkat çekerek, 520 üye sayısı ile aldıkları 
Rize Şubesini 2013 Mayıs sayımlarında 1110 üyeye taşıyan il ve ilçe yönetimine teşekkür 
etti.

Rize Şubesi Genişletilmiş İl Divan Toplantısı Verimli Geçti

Diyanet-Sen Sakarya Şubesi Genişletilmiş İl Divan Toplantısı 9 Şubat 2014’te Sakar-
ya Orman Park Restoran’ta gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Diyanet-Sen Genel 
Başkanı Mehmet Bayrakturar “Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün hiçbir türbülanstan 
dolayı uçaklar düşmemiştir” sözüne atıfta bulunarak ülkemizin de bu türbülansı güç-
lenerek atlatacağını söyledi. Toplantıda Genel Başkan Vekili Hacıbey Özkan ve Ge-
nel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Omurca da birer konuşma yaparak Diyanet-Sen’in 
kazanımları konusunda katılımcılara bilgi verdiler. Sakarya Şube Başkanı Selami 
Tarcan ise Şube çalışmaları konusunda katılımcılara bilgi verdi. Toplantıya genel 
merkez yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra İl Müftüsü İlyas Serenli, Müftü Yardımcısı 
Aşir Durgun, Memur-Sen İl Başkanı Ahmet Küçükali, Diyanet-Sen şube yönetimi, ilçe 
başkanları ve yönetimleri katıldı. 

Sakarya İl Divan Toplantısı Verimli Geçti

Diyanet-Sen Samsun 1 ve 2 Nolu Şube Genişletilmiş İl Divan Toplantısı Atakum 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 16 Kasım’da gerçekleştirilen genişletilmiş il divan 
toplantısına Genel Başkan Vekili Hacibey Özkan, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Yaman, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Belediye Başkan 
Yardımcısı Turan Çakır, İl Müftüsü Yrd.Doç. Dr. Hayrettin Öztürk, Samsun Din Gö-
revlileri Derneği Başkanı Dursun Şensoy, Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Nevzat Oy 
ve yönetimi, Samsun 2 Nolu Şube Başkanı Mahmut Uzun ve yönetimi, disiplin ve 
denetim kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri ve yönetimleri katıldı. Divan Başkanlığı’nı Ge-
nel Başkan Yardımcısı Mehmet Yaman’ın yaptığı toplantıda konuşan Genel Başkan 
Vekili Hacibey Özkan, Diyanet-Sen’in bu gün geldiği noktaya kolay gelinmediğinin 
altını çizerek “Biz, bugün 70 bini açan üye sayısı ile Türkiye’nin sendikalaşma oranı 
en yüksek sendikasıyız.” dedi. Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Nevzat Oy ve 2 Nolu 
Şube Başkanı Mahmut Uzun da yaptıkları konuşmalarda şube olarak yaptıkları çalış-
malar konusunda katılımcılara bilgi verdiler. 

Samsun 1 ve 2 Nolu Şube Genişletilmiş İl Divan Toplantısı Başarılı Geçti
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Diyanet-Sen Sinop Şubesi il divan toplantı Ayancık ilçesinde gerçekleştirildi. 23 Ka-
sım 2013’te gerçekleştirilen toplantıya Genel Merkez Yönetiminden Genel Başkan 
Yardımcıları Cebrail Yakışır ve Mehmet Ali Omurca, Şube Başkanı İbrahim Tekde-
mir ve yönetim kurulu üyeleri, zorunlu organlar ilçe temsilcileri ve yönetimleri hazır 
bulundu. Yakışır ve Omurca toplantıda yaptıkları konuşmalarda Diyanet-Sen’in ka-
zanımları, örgütlenmenin önemi, neden ve niçin sendika, erdemliler hareketi olarak 
sendika vs konularda katılımcılara bilgi verdiler. Şube Başkanı İbrahim Tekdemir de 
şube olarak yaptıkları çalışmalar konusunda katılımcılara bilgi verdi. Önümüzdeki 
dönem yapılacaklar konusunda yol haritasının belirlendiği toplantı sonrası Ayancık 
İlçe Müftüsü Basri Bektaş’ın da katıldığı öğle yemeği yenildi. 

Sinop İl Divan Toplantısı Ayancık’ta Yapıldı

Diyanet-Sen Siirt Şubesi İl Divan Toplantısı 10 Kasım 2013’te Siirt Memur-Sen Top-
lantı Salonu’nda yapıldı.

Genel Başkan Vekili Hacibey Özkan ve Genel Başkan Yardımcısı Cebrail Yakışır’ın-
da katıldığı il divan toplantısına il yönetimi, demetleme ve disiplin kurulu üyeleri ilçe 
temsilcileri ve yönetimleri katıldı. 

Toplantıda konuşan Özkan ve Yakışır genel merkez çalışmaları, sendikal kazanım-
lar, sendikal örgütlenmenin önemi, Diyanet-Sen’in vizyonu ve misyonu konusunda 
katılımcılara bilgi verdiler. 

Toplantı sonrası Siirt Şubesi yol haritası belirlendi.

Siirt İl Divan Toplantısı Gerçekleştirildi

Diyanet-Sen Şırnak İl Temsilciliği İl Divan Toplantısı Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 9 Kasım 2013’te Cizre Öğretmenevi Konferans 
Salonu ’nda gerçekleştirilen toplantıya Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Gül-
demir ve Ali Bayır, Memur-Sen İl Temsilcisi, Diyanet-Sen Şırnak İl Temsilcisi ve yöne-
timi, denetim ve disiplin kurulu üyeleri, ilçe yönetimleri de katıldı. Toplantıda konuşan 
Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Güldemir, Diyanet-Sen’in istikrarlı bir şekilde büyüme-
sinin ve yeni kazanımlar elde etmeye devam etmesinin birlik ve beraberlik ruhunun 
iyi kavranmasından ve azimli çalışmadan kaynaklandığını vurguladı. İl Temsilcisi Sü-
leyman Çanga da yaptığı konuşmada Şırnak il temsilciliği olarak yaptıkları çalışmalar 
konusunda bilgi verdi Değerlendirmelerin ardından bir yıllık yol haritası belirlendi.

Şırnak İl Divan Toplantısı Yapıldı

Diyanet-Sen Tekirdağ şube divan toplantısı 7 Aralık 2013’te İlim Yayma Cemiyeti 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Genel Merkez Yönetiminden Genel 
Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Güldemir, Ali Bayır ve Mehmet Yaman, Şube Baş-
kanı Adem Yaryıkan ve yönetim kurulu üyeleri, zorunlu organlar ve ilçe temsilcileri ve 
kadın komisyonu üyeleri katıldı. Divan Başkanlığı’nı Genel Başkan Yardımcısı Meh-
met Yaman’ın yaptığı toplantıda konuşan Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet Ali Güldemir, Diyanet-Sen’in ülkemizin dört bir yanında güçlü 
teşkilat yapısı ile örnek model bir sendikacılık hizmeti sunduğunu belirtti. Tekirdağ 
Şube Başkanı Adem Yaryıkan ise şube olarak yaptıkları çalışmalar konusunda katı-
lımcılara bilgi verdi.

Tekirdağ İl Divan Toplantısı Yapıldı
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Tokat Şubesi Genişletilmiş Divan Toplantısı 24 Kasım 2013’te gerçekleştirildi. Toplan-
tıya Genel Merkez Yönetiminden Genel Başkan Vekili Hacibey Özkan, Genel Başkan 
Yardımcısı Ali Bayır, Diyanet-Sen Şube Başkanı Durmuş Babacan ve yönetim kurulu 
üyeleri, ilçe temsilcileri ve yönetimleri ve zorunlu organlar katıldı. Divan Başkanlığı’nı 
Genel Başkan Yardımcısı Ali Bayır’ın yaptığı toplantıda konuşan Genel Başkan Yar-
dımcısı Hacibey Özkan, sendikal kazanımlar, ilitam kontenjanları ve sendikal örgüt-
lenmenin gerekleri konusunda katılımcılara bilgi verdi Genel Başkan Yardımcısı Ali 
Bayır ise teşkilat çalışmaları ve toplu sözleşme kazanımları konusunda katılımcılara 
bilgi verdi Tokat Şube Başkanı Durmuş Babacan da şube faaliyetleri konusunda bilgi 
verdi. Üye sayısını 610’dan Bin’e çıkardıklarını söyledi. Oldukça başarılı geçen şube 
divan toplantısında önümüzdeki dönem yol haritası belirlendi.

Tokat İl Divan Toplantısı Başarılı Geçti

Trabzon il divan toplantısı 17-18 Kasım 2013’te yapıldı. Toplantıya Genel merkez yöneti-
minden Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Güldemir ve Cebrail Yakışır, Memur-Sen 
İl Temsilcisi Mehmet Kara, Şube Başkanı Temel Turan ve yönetim kurulu üyeleri, denetim 
ve disiplin kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri ve yönetimleri katıldı. 

Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcıları Güldemir ve Yakışır sendikal kazanımlar, 
örgütlenmenin önemi, Diyanet-Sen’in misyonu ve vizyonu, yapılabilecek çalışmalar ve 
hedefler konusunda katılımcılara bilgi verdiler. 

Şube Başkanı Temel Turan da yaptığı konuşmada şube çalışmaları konusunda bilgi verdi. 
Güldemir ve Yakışır toplantı sonrası katılımcıların sorularını cevaplandırdı. 

Trabzon İl Divan Toplantısı Yapıldı

Diyanet-Sen Şanlı Urfa Şubesi Genişletilmiş Divan Toplantısı 11 Ocak 2014’te Urfa 
Karaali Kaplıcaları Konferans Salonunda yapıldı. Toplantıya Genel Genel Başkan 
Yardımcıları Mehmet Ali Omurca ve Cebrail Yakışır, Diyanet-Sen Şube Başkanı 
Abdülmecid Aksal, şube yönetimi ve zorunlu organlar ile ilçe temsilcileri ve yöne-
timleri katıldı. Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Omurca , 
Diyanet-Sen’in yetkili olduğu dönemin din görevlilerinin altın çağı olduğunu belirterek 
“Diyanet-Sen döneminde mali, özlük ve sosyal haklara ilişkin olarak din görevlileri-
mizin dahi hayal edemediği bir çok kazanımlar elde ettik.” Şeklinde konuştu. Şube 
Başkanı Abdülmecid Aksal ise şube çalışmaları konusunda katılımcılara bilgi verdi. 
Geniş katılımla gerçekleştirilen Şanlıurfa Şube Divan Toplantısı oldukça verimli geçti.

Şanlıurfa Genişletilmiş İl Divan Toplantısı Verimli Geçti 

Diyanet-Sen Uşak İl divan toplantısı genel merkez yönetim kurulu üyelerinin katılımı 
ile gerçekleştirildi. 29 Aralık 2013’te Uşak Öğretmenevi Toplantı Salonu’nda gerçek-
leştirilen toplantıya Genel Başkan Yardımcıları Cebrail Yakışır ve Mehmet Yaman, 
Şube Başkanı Emin Acar ve yönetim kurulu üyeleri, zorunlu organlar ve ilçe temsilci-
leri katıldı.Toplantıda konuşan Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Cebrail Yakışır 
Diyanet-Sen’in her alanda sağlam adımlarla ilerlediğine dikkat çekerek “Diyanet-Sen 
bir avuç gönüllünün açtığı yolda başarılı bir şekilde ilerliyor. Bu başarı ahde vefanın, 
sadakatin, erdemliliğin ilkeli hareket etmenin başarısıdır. Bir ve beraber olarak kar-
deşlik duygularından taviz vermeden kazan kazan düşüncesinin sonucudur” dedi.
Şube Başkanı Emin Acar ise şube olarak yaptıkları çalışmalar konusunda katılımcı-
lara bilgi verdi. Önümüzdeki dönem yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinin 
yapıldığı toplantı oldukça faydalı geçti.

Uşak İl Divan Toplantısı Gerçekleştirildi
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Diyanet-Sen Vakıflar Şubesi İl Divan Toplantısı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde ger-
çekleştirildi. 20 Kasım 2013’te gerçekleştirilen toplantıya genel merkez yönetiminden 
Genel Başkan Vekili Hacibey Özkan, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yaman, 
Şube Başkanı İrfan İşeri ve yönetim kurulu üyeleri, denetim ve disiplin kurulu üyeleri 
katıldı. Toplantıda konuşan Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Özkan ve Yaman, 
sendikal çalışmalar, kazanımlar, ülke ve dünya gündemi ile ilgili değerlendirmelerini 
katılımcılar ile paylaştı. Vakıflar Şube Başkanı İrfan İşeri de şube olarak yaptıkları ça-
lışmalar konusunda bilgi verdi. Daha sonra SBN sigorta yetkilileri ferdi kaza sigortası, 
Memur-Sen ailem kartı konularında katılımcıları bilgilendirdi. 

Vakıflar Şube Divan Toplantısı Gerçekleştirildi

Diyanet-Sen Yalova İl Divan Toplantısı Genel merkez yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile ger-
çekleştirildi. 9 Şubat 2014’te Yalova Memur-Sen il hizmet binası konferans salonunda gerçek-
leştirilen toplantıya Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Güldemir ve Ali Bayır, İl Müftüsü 
Mustafa Üskülüplü, Memur-Sen İl Başkanı Zekeriya Yayla, İl Temsilcisi Şuayıp Akgün ve yöne-
tim kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri ve yönetimleri katıldı. Yalova İl divan toplantısında konuşan 
Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Güldemir ve Mevzuat ve Toplu 
Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Bayır sendikanın çalışmaları, kazanımlar 
ve Diyanet-Sen’in sendikal anlayışı konularında katılımcılara bilgi verdiler. İl Temsilcisi Şuayıp 
Akgün ise Yalova Diyanet-Sen olarak yaptıkları çalışmalar konusunda katılımcılara bilgi verdi. 
Toplantıda önümüzdeki dönem yapılabilecek çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulu-
nuldu ve yol haritası belirlendi. 

Yalova İl Divan Toplantısı Yapıldı

Diyanet-Sen Yozgat Şubesi divan toplantısı genel merkez yönetim kurulu üyelerinin ka-
tılımı ile gerçekleştirildi. 18 Şubat 2014’te Yozgat Kültür Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda 
gerçekleştirilen Toplantıya Genel Başkan Vekili Hacibey Özkan, Genel Başkan Yardımcısı 
Ali Bayır, Yozgat Şube Başkanı Hamza Berker ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri 
ve yönetimleri katıldı. Genel Başkan Vekili Hacıbey Özkan il divan toplantısında yaptığı 
konuşmada Diyanet-Sen’in yetkili olduğu dönemin din görevlilerinin altın çağı olduğunu 
söyledi. Genel Başkan Yardımcısı Ali Bayır ise yaptığı konuşmada Diyanet-Sen’in kurul-
duğu günden bu güne sayısız kazanım elde ettiğini ifade etti. Genel Merkez Yönetim kuru-
lu üyeleri ayrıca Yozgat il müftülük aylık mutat din görelileri toplantısı ve Kur’an Kursu Öğ-
reticileri toplantılarına katılarak Diyanet-Sen’in çalışmaları konusunda bilgi verdiler. Ayrıca 
Çayıralan, Saraykent ve Çekerek İlçe müftülük aylık din görevlileri toplantılarına katıldılar. 

Yozgat İl Divan Toplantısı Gerçekleştirildi

Diyanet-Sen Zonguldak Şubesi Divan Toplantısı genel merkez yönetim kurulu üyelerinin 
katılımı ile gerçekleştirildi. 30 Kasım 2013’te Zonguldak Öğretmen Evi’nde gerçekleştiri-
len toplantıya Genel Başkan Yardımcıları Ali Bayır ve Cebrail Yakışır, Şube Başkanı Halil 
İbrahim Kulaç ve yönetim kurulu üyeleri, denetim ve disiplin kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri 
ve yönetimleri katıldı. Divan Başkanlığı’nı Toplu Sözleşme ve Mevzuattan Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Ali Bayır’ın yaptığı toplantıda konuşan Bayır ve Yakışır, genel merkez 
faaliyetleri, sendikal kazanımlar, örgütlenmenin önemi, Diyanet-Sen’in misyonu ve viz-
yonu vs konularda katılımcılara bilgi verdiler. Şube Başkanı Halil İbrahim Kulaç ise şube 
çalışmaları ve üye çalışmaları konusunda bilgi verdi. Önümüzdeki dönem yol harikasının 
belirlendiği toplantı sorulan soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

Zonguldak İl Divan Toplantısı Yapıldı

Memur-Sen ve Diyanet-Sen’in öncülük ettiği Van’da ki STK’lar Mısır’da darbe kar-
şıtlarına yönelik katliama tepki göstererek Mısır halkına dualarla destek verdiler. Hz. 
Ömer Cami avlusunda düzenlenen katliama tepki gösterisinde avluya toplanan va-
tandaşlar, Mısır’da katliam yapan ordu mensupları aleyhine dövizler taşıyıp slogan 
attı. Konuşmalar yapılırken sık sık tekbir getirilerek İsrail, Amerika ve Sisi aleyhine 
slogan atan grup, okunan Kuranı Kerim ve duanın ardından dağıldı.

Mısır’da Darbe Karşıtlarına Yönelik Katliama Van’dan Tepki
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