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Merhaba Değerli Dostlar ve Kıymetli Meslektaşlar,

Öncelikle bize duyulan güvenin artarak devam etmesi sebebiyle sizlere şük-
ranlarımızı sunuyoruz. Yenilenen ve zenginleştirilen bir muhtevaya sahip bir 
dergi ile yine huzurlarınızdayız. Umarım beğenirsiniz ve umarım memnun 
olursunuz.

Sizin hizmetinizde olmak ve sizleri memnun etmek bize onur veriyor. Çünkü 
biz hizmet etmenin insanı küçültmediğine aksine yücelttiğine inanıyoruz. Bize 
göre hizmet eden hizmet edilen kadar değerlidir. Nitekim Allah Resulü (as); Bir 
kavme hizmet edenin o kavmin efendisi olduğunu bildiriyor.

Peygamber varisi olarak yaptığımız din hizmeti hizmetlerin en şereflisi ve en 
değerlisidir. Çünkü din, hayatı anlamlandıran ve yaşanabilir kılan en önemli 
değerdir. Ve din bütün toplumların en üst kimliği ve birinci değeridir. Onun için; 
“Din görevlisine hizmet dine hizmettir.”  diyoruz. 

Diyanet- Sen hizmet üretmeye devam ediyor. Ağustos’ta gerçekleştirilen Top-
lu Görüşmelerde mali konular dışında mutabakata varılan maddeleri bir broşür-
le sizlere ulaştırdık. Altında Memur-Sen’in, Diyanet-Sen’in ve Bem-Bir-Sen’in 
imzası olan bu mutabakatın camiamıza ve tüm kamu görevlilerine hayırlı olma-
sını diliyoruz. 

Yine Yetkili sendika olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ile gerçekleştirdiğimiz 
Kurum İdari Kurul Görüşmeleri sonucu mutabık kalınan konuları dergimizde 
bulabilirsiniz. 

2006-2007 yılını “Eğitim Yılı” ilan ettik. 16-17 Eylül günlerinde Bolu’da 
gerçekleştirilen 1. Eğitim seminerinden sonra bölge eğitim seminerlerini başlat-
tık. Şube-İl ve ilçe yöneticilerimizin katıldığı ve iki gün süren bu eğitim çalışma-
larımızın ilkini Erzurum’da, ikincisini de Urfa’da gerçekleştirdik. 20-21 Ocakta 
Antalya, 22-23 Ocakta ise Adana Bölge Eğitim Seminerlerini gerçekleştireceğiz.

Şube olma başarısını gerçekleştiren il teşkilatlarımızdan Çorum ve Zonguldak 
şubelerimiz ilk kongrelerini gerçekleştirdik. Ayrıca tek başına şube olma başa-
rısını gerçekleştiren Hatay şubemiz ikinci kongresini gerçekleştirdi. Kongre ile 
yenilenen yönetimlere başarılar diliyoruz.  

Demokrasi mücadelesi olan sendikacılığı demokrasi karşıtı güçlerle işbirliğine 
taşıyan ve Ulusal Birlik Hareketi içinde yer alan Kamu-Senciler kamuoyundan 
ve tabanlarından gördükleri tepki üzerine özür dilemek yerine bize saldırmayı 
tercih ettiler. “Kem söz sahibine aittir.”diyor sözlerini kendilerini iade ediyoruz.

Beklentilerimizin bir çoğunu her zamanki gibi gelecek yıla devrederek 2006 
yılını tamamladık.  2007 yılını ise daha güzel günlerin beklentisi ile karşılıyo-
ruz.

Bizlere bu günleri nasip eden Allah’a hamd ediyoruz. Bu güzel topraklarda 
bağımsız bir vatanı bize hazırlayanları bir kez daha hayırla yâd ediyoruz. Ruh-
ları şad olsun. 

2007 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutlu-
luk getirmesi dileğiyle selam, sevgi ve saygılar sunuyoruz. *
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Ahmet YILDIZ

SENDİKAL  AHLAK

DİYANET-SEN 
GENEL BAŞKANI

Sendikal Çalışmanın Temeli :     

Başyazı

Sendikal çalışmanın iki temel ayağı vardır. Niçin ve nasıl? 
Sendikacılığa soyunan insanların ilk gün kendilerine bu iki 
soruyu sormaları gerekir. Sendikacılığı “niçin” yapacağım ve 
sendikacılığı “nasıl” yapacağım. Bu iki temel, sendikal faaliye-
tin “niçin”i ve “nasıl”ı aslında sendikal ahlakla ilgilidir. Daha 
değişik bir ifadeyle belirtmek gerekirse, sendikal ahlakın veya 
sendikacılığın ahlakiliğinin mihenk noktası sendikal faaliyetin 
niçin ve nasılıdır.  “Niçin” i  olmayan sendikacılık amaçsız, he-
defsiz olduğu gibi,  “nasıl” ı olmayan yani ahlaki ve etik değer-
lere uyulmayan sendikal faaliyet de gayri ahlaki bir faaliyet ve 
etik olmayan bir çalışmadır.  

1- Niçin Sendika? 

Sendikal faaliyetin amacı insana hizmet etmek, topluma ya-
rar sağlamak, sorunları çözmek ve hak aramak ise bu  küçüm-
senmemesi gereken önemli amaçtır ve ahlaki yönden değerli 
bir uğraştır. Bu amaca ve bu hedefe ulaşmak için daha doğrusu 
sendikal hareketin ahlaki ve etik olabilmesi için, eylem ve söy-
lemlerde izlenen yolun da ahlaki ve etik olması şarttır. Başka bir 
ifade ile sendikacılığın ulvi bir uğraşa dönüşebilmesi, sendika-
cılığın ruh ve değer kazanabilmesi, sendikal faaliyetin  ulvi bir 
amaç ve hedef taşımasının yanında sendikal eylem ve söylem-
lerde ahlaki yöntemlere uyulması gerekir.   

2-Nasıl Sendika?  

Sendikal faaliyetin ikinci ayağı işin “nasıl”ıyla alakalıdır. 
Sendikal çalışmanın yapılma tarzı, yöntem ve üslubu, işleyiş 
kuralları yani sendikal faaliyetin “nasıl”ı sendikal çalışmanın 
“niçin” i kadar hatta daha fazla önemlidir.  Çünkü, sendikal 
ahlakın gerçekleşmesi için sendikal faaliyette tarz ve yöntem 
mutlaka ahlaki bir zemine dayanmalı, eylem ve söylemlerde ah-
laki değerlere uyulmalıdır. Sendikanın “niçin” i üzerinde herkes 
hemfikir olmayabilir. Burada farklı siyasi görüşlerin ön plana 
çıkardıkları farklı hassasiyet ve farklı değerlendirmeler olabilir. 
Ancak, sendikal ahlaktan söz edebilmek için sendikal çalışma-
nın “nasıl”ı üzerinde uzlaşmak gerekir. Çünkü sendikal faaliye-
tin nasıl’ı, sendikal çalışma yapılacak ortak alanı ve uyulacak 
ortak ahlaki kuralları belirler. 

Konuyu daha anlaşılır hale getirmek için birkaç misale yer 
vermek istiyorum.  1-Üç Taş Ustası: Aynı işi yapan ancak, 
amaçları farklı olan “üç taş ustası” misalinin konuya ışık tuta-
cağını sanırım. Taş yontan bu üç ustaya ne yaptıkları soruldu-
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“Sendikal faali-
yetin amacı insana 
hizmet etmek, top-
luma yarar sağla-
mak, sorunları çöz-
mek ve hak aramak 
ise bu  küçümsen-
memesi gereken 
önemli amaçtır ve 
ahlaki yönden de-
ğerli bir uğraştır. 
Bu amaca ve bu 
hedefe ulaşmak 
için daha doğrusu 
sendikal hareketin 
ahlaki ve etik ola-
bilmesi için, eylem 
ve söylemlerde iz-
lenen yolun da ah-
laki ve etik olması 
şarttır.”

a.yildiz@diyanet-sen.org.tr



�

ğunda, biri taş yonttuğunu, diğeri ailesinin geçimi için çalıştığını, 
bir diğeri ise külliye inşa ettiğini söyler.  Üçü de aynı işi yaparlar 
fakat amaçları ve hedefleri farklıdır. İşte yapılan işe ve harcanan 
emeğe değer kazandıran da yapılan iş değil bu amaç daha doğrusu 
“niçin” farklılığıdır.

2- İki Aynı Şeyin Farkı: Mesneviden şu  alıntı meramımızı an-
latmaya yetecektir diye düşünüyorum. Mesnevide değerli ile de-
ğersizin  şu nefis karşılaştırması vardır.      

 “Her iki arı da aynı yerden gıda alır, Fakat birisinden bal, diğe-
rinden zehir hasıl olur. Her iki cins ceylan da ot ve su ile beslenir, 
fakat birinden misk, diğerinden gübre hasıl olur. Her iki kamış da 
aynı yerden sulanır, fakat biri şeker ile dolar, diğeri boş kalır.”      

Hak Mücadelesi Kutsal Mücadeledir:

Sendikal faaliyet ahlaki bir amaç için yapılmaz ve sendikal 
faaliyette ahlaki değerlere uyulmazsa yani sendikal çalışmanın 
ulvi bir hedefi ve ahlaki yöntemi olmazsa sendikal çalışma sadece 
menfaat üzerine dönen bir pragmatizme kapı açar.  

Sendikacılıkta amaca giden her yol, her davranış ve her tarzı 
mubah ve meşru gören anlayış kesinlikle gayri ahlaki bir anlayış-
tır. Bu anlayışa dayanan sendikal çalışma da ahlaki ve etik olma-
yan bir çalışmadır.

Sendikal faaliyette insana hizmet etmenin ve hak aramanın ah-
laki bir yönü olduğu asla unutulmamalıdır. Hz. Peygamberimiz 
(sav)’ in “topluluğun efendisi, topluluğa hizmet edendir” buyur-
ması, insana ve insanlığa hizmet etmenin kutsiyetine işaret eder.  
Yine inancımıza göre hak kutsal olduğu gibi hak mücadelesi de 
kutsaldır. Kutsal bir mücadelenin yapılma şeklinin de elbette ahla-
ki esaslara uygun olması gerekir. 

Sendikal faaliyetlerde ahlaktan söz edebilmek için, bir yanda 
ilkeli olmak, adil olmak, güvenilir ve dürüst olmak, çalışkan ve 
cesur olmak, açık ve şeffaf olmak gerekirse diğer yandan da ya-
landan, hileden, hainlikten fitne ve fesatlıktan, menfaatçilikten, 
hizipçilikten, ayak oyunlarından ve enaniyet’ ten uzak durmak 
gerekir.

Sendikal ahlak, sendikal hareketlerin kendi iç yapıları ve işle-
yişleri açısından da önemlidir. Tüm sendikaların kendi iç işleyiş-
lerinde ve diğer sendikalarla ilişkilerinde temel ahlak kurallarına 
uyma mecburiyetleri vardır. 

Yine sendikal hareketler söylem ve eylemlerinde  ahlak kural-
larına bağlı  kalmalıdır.  Saygı, nezaket ve edep başta olmak üzere 
insanlığın ortak değerleri haline gelen adalet, emanet, doğruluk, 
ölçülülük gibi ahlaki değerler sendikal faaliyetin, her türlü sendi-
kal eylem ve söylemin abc’si olmalıdır.

“Sendikal fa-
aliyet ahlaki bir 
amaç için yapıl-
maz ve sendikal 
faaliyette ahlaki 
değerlere uyul-
mazsa yani sen-
dikal çalışmanın 
ulvi bir hedefi ve 
ahlaki yöntemi 
olmazsa sendikal 
çalışma sadece 
menfaat üzerine 
dönen bir prag-
matizme kapı 
açar.” 
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Diyanet-Sen Şube ve İl 
Yöneticileri Birinci Eğitim 
Semineri 16-17 Eylül 2006’da 
Bolu  Termal Otel’de Şube ve 
İl başkanları ile sekreter ve 
mali sekreterlerin katılımı ile 
gerçekleştirildi. 

Diyanet-Sen Şube ve İl 
Yöneticileri Birinci Eğitim 
Semineri’ne katılan Hak İş 
Genel Başkan Yardımcısı 
ve Hizmet-İş Genel Başka-
nı Mahmut Aslan, “Sendikal 
Mücadele Nasıl Olmalı ?”  
konulu bir konuşma yaptı. Ay-
rıca toplantıda  Hak İş Danış-
manı Yahya Düzenli “Kimlik, 
Aidiyet ve Temsil Kültürü” 
konulu sunumunu slayt eşli-
ğinde gerçekleştirdi.

Eğitim seminerinin ikinci 
gününde Diyanet-Sen Hukuk 
Danışmanı Av.A.Hamit Gül 
“657 ve 4688 s. Yasalar çer-
çevesinde Hak ve Güvence-
lerimiz.” konulu bir konuşma 
yaptı ve sorulan soruları ce-
vaplandırdı.

Eğitim çalışmalarına katı-
lan şube başkanı, il temsilcisi 
ve programa katılan tüm Di-
yanet-Sen yöneticileri  eği-
tim çalışmalarının oldukça 
verimli geçtiğini belirterek bu 
tür çalışmaların her yıl tekrar-
lanmasını istediler. Program 
sonunda eğitim çalışmalarına 
katılan tüm katılımcılara katı-
lım belgeleri verildi.

1. EĞİTİM SEMİNERİ BOLU’DA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Seminer öncesi Genel Başkanımız Ahmet YILDIZ tarafından bir basın 
açıklaması yapıldı

Seminere yoğun katılım oldu
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Diyanet-Sen’in düzenlemiş olduğu Erzurum 
Bölge Toplantısı 12-16 Kasım 2006’da Erzurum  
Palandökendağı Spor Tesislerinde gerçekleştirildi. 
Toplantıya Erzurum, Erzincan, Bayburt, Kars, Ar-
dahan, Ağrı, Iğdır ve bu illere bağlı ilçelerden 110 
katılımcı iştirak etti.

Erzurum Bölge Toplantısı’nda Diyanet Sen 
Genel  Başkanı Ahmet Yıldız’ın “Türkiye’de Din 
Eğitimi ve Diyanet” konulu basın açıklamasının 
ardından il başkanları illerindeki teşkilat çalışma-
ları, üye durumları, kurum ve Memur-Sen ilişkileri 
hakkında bilgi sundular.

Yönetim Kurulu Üyelerinin de değerlendirme-
lerde bulunduğu toplantının ilk gününde ayrıca ilçe 
temsilcileri görüş ve düşüncelerini açıkladılar ve 
sorunlarını dile getirdiler.

Erzurum Bölge Toplantısı’nın ikinci gününde 
Eğitim Uzmanı Elmas Akkuş’un  “Liderlik ve Hiz-
mette Kalite” konulu sunumunun ardından Av. Ab-
dulhamit Gül  “Hukuki Haklarımız ve Güvenceleri-
miz” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Erzurum’da 
Yenişehir ve Mahmut Sami Ramazan Efendi Kız 
Kur’an Kursları ziyaret edildi. Yönetici ve hocala-
rın sorunları dinlendi.

Bölge toplantısının üçüncü gününde Ağrı ve 
Iğdır il müftülüklerini ziyaret eden  Diyanet Sen 
Genel Başkanı Ahmet Yıldız, Genel Teşkilatlanma 

Sekreteri İlyas Baş, Genel Mevzuat ve Toplu Gö-
rüşme Sekreteri Zeki Çolak ve Genel Eğitim Sek-
reteri Süleyman Bahadır,il müftülerinin sorunları 
hakkında bilgi aldılar. 

Toplantının dördüncü gününde Erzurum ili Oltu 
ilçesinin aylık mutat toplantısına da iştirak eden 
Diyanet-Sen Genel Merkezi yöneticileri toplantı 
sonrası Ardahan’a geçerek Ardahan İl Müftülüğü-
nü  ziyaret ettiler ve  müftü ve diğer görevlilerden 
bilgi aldılar.

Diyanet-Sen Yöneticileri bölgede bulunan ille-
rin ve ilçelerin toplantılarına iştirak ederek çalış-
malar hakkında bilgi aldılar. 

Camileri belediyeler temizlesin

Bölge toplantısının son gününde Diyanet-Sen 
Erzurum Şube Başkanı D.Mehmet Dinci ile birlik-
te M.Nuri Yılmaz Eğitim Merkezini ziyaret eden 
Genel Başkan Ahmet Yıldız daha sonra Dadaşkent 
Belediyesi’ni ziyaret ettiler.Kazımkarabekir Bele-
diyesini de ziyaret eden Yıldız, Belediye Başkanı 
Dursun Şahin’de okul ve camilerin temizliğinin Be-
lediye tarafından yapılmasını istedi. Yıldız’ın tek-
lifini olumlu karşılayan belediye başkanı, Temizlik 
İşleri Müdürlüğüne verdiği talimatla Yıldız’ın bu 
isteğinin vakit geçirmeden hayata  geçmesini sağ-
ladı.  Belediye başkanı daha sonra ziyaretin anısına 
Genel Başkan Yıldız’a bir pano takdim etti. 

ERZURUM 

BÖLGE 

TOPLANTISI    

DOLU DOLU 

GEÇTİ

Genel Merkez yötecilerinden Iğdır İl 
Müftülüğü’ne ziyaret

Dadaşkent Belediyesi ziyaret edildi Kazımkarabekir Belediyesi ziyaret edildi
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Diyanet-Sen’in düzenlediği  Şanlıurfa Bölge 
Toplantısı 27-28 Kasım 2006 tarihlerinde Şan-
lıurfa Öğretmenevin’de Adıyaman, Gaziantep, 
Kilis, Mardin ve Şanlıurfa  Şube/İl Yönetim Ku-
rulu Üyeleri ve İlçe Temsilcilerinin katılımları 
ile gerçekleştirildi.

 Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız’ın 
basın açıklamasının ardından Diyanet-Sen Hu-
kuk Müşaviri Av. Abdulhamit Gül “Hukuki 
Haklarımız ve Güvencemiz” konulu bir sunum 
gerçekleştirdi. Ardından Eğitim Uzmanı Elmas 
Akkuş “Liderlik ve Hizmette Kalite” konusunda 
katılımcıları bilgilendirdi.

Şanlıurfa Bölge toplantısında Diyanet-Sen 
Genel Sekreteri Mehmet Bayraktutar “Genel 
Merkez Çalışmaları” , Genel Teşkilat Sekreteri 
İlyas Baş “Teşkilat”, Genel Mali Sekreter Remzi 
Sarıoğlu “Mali Konular”, Genel Mevzuat ve Top-

lu Görüşme Sekreteri Zeki 
Çolak “Mevzuat”, Genel 
Eğitim Sekreteri Süleyman 
Bahadır “Eğitim Çalışma-
ları” ve Genel Araştırma ve 
Dış İlişkiler Sekreteri Lütfi 
Şenocak “Kurum ve Sivil 
Toplum Örgütleri ile Diya-
log ve İşbirliği” konularında 
katılımcıları bilgilendirdiler.  

Toplantıda ayrıca İl ve 
ilçe yöneticileri görev  yap-
tıkları şubelerle ilgili ça-
lışma ve sorunlar ile ilgili 
genel merkez yöneticilerine 
bilgi verdiler.

GTV (Güneydoğu Ana-
dolu Televizyonu)’na canlı 

yayın konuğu olarak katılan Diyanet-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Yıldız  buradaki açıklamasında 
“Din görevlilerinin sorunlarını dile getirdi.

ŞANLIURFA 
BÖLGE TOPLANTISI 

Ardahan İl Müftülüğü ziyaret edildi Oltu İlçe Müftülüğü Toplantısına İşdirak edildi Ağrı İl Müftülüğü ziyaret edildi

Erzurum Bölge Toplantısı sonrası Ardahan, Ağrı İl Müftülükleri ile Oltu İlçesi Müftülükleri ziyaret 
edildi.



ACI KAYIPLARIMIZ...

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in babası, emekli din gö-
revlisi Ahmet Görmez 09.01.2007’de hakkın rahmetine kavuşmuştur. Diyanet-Sen olarak 
merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabrı cemil dileriz.

                  Diyanet-Sen

Taziye

İzzet TEKE

Mustafa BELADA

Hüseyin ÇANKAYA

Selahattin ÇAKICI

Hasan KARAKAYA

Ayhan HIZLI

İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hüse-
yin Çankaya 04.01.2007’de vefat etmiştir

Kütahya Şube Mali Sekreteri Hasan Kara-
kaya 05.01.2007’de vefat etmiştir.

Not: 05.01.2007 Tarihinde Kütahya Şubesi Mali Sek-
reteri iken vefat eden Hasan KARAKAYA Adına Şubemiz 
yardım kampanyası düzenlemiştir. Ziraat Bankası Kütahya 
Şubesinde 47089259-5001 Şehri KARAKAYA   adına he-
sap açılmıştır. Bütün teşkilatlarımızın kampanyamıza azami 
destek vermelerini ve bu hesap numarasının tüm teşkilat 
şubelerinize acilen duyurulmasını saygılarımızla arz ederiz.

	 	 											Kütahya Şubesi Başkanlığı

Konya’nın Karatay ilçesi Sanayi 
Camisi’nde görevli sendika üyesi imam Meh-
met Korkmaz 19 Ekim 2006 tarihinde  geçir-
diği elim trafik kazası sonucu eşi ve iki çocu-
ğuyla birlikte vefat etmiştir.

Nevşehir’ in Avanos İlçesine bağlı Sarılar 
beldesinde Mehmet Akif Ersoy Lisesi Müdü-
rü Orhan Çidem, tartıştığı 3 camii İmam-Ha-
tibinden ikisini öldürdü. 25 Kasım 2006’da 
meydana gelen olayda cami imam-hatipleri 
İzzet Teke ve Mustafa Belada tabancayla vu-
rularak öldürüldüler. 

Balıkesir Bandırma’dan Selahattin Çakıcı 
ve Ayhan Hızlı 16. 12.2006’da  geçirmiş ol-
dukları elim trafik kazasında hakkın rahmetine 
kavuşmuşlardır.

Diyanet-Sen Genel Merkezi olarak vefat 
eden üyelerimize Allah’tan rahmet, kederli ai-
lelerine sabrı cemil ve başsağlığı dileriz.
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Yıllarca yok sayılan, devlet memuru olarak gö-
rülmeyen, ücret ve özlük hakları verilmeyen hatta 
zaman zaman devlet ve rejim için potansiyel bir teh-
like olarak görülen din görevlilerinin yılların biriki-
mi olan çok önemli sorunları vardır. Bunları hukuki, 
ekonomik, idari ve sosyal sorunlar olarak üç gruba 
ayırabiliriz.(mümkün)

A. Hukuki Sorunlar:
1-  Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Teşkilat Yasası 

Yok: 1979 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından 
birçok maddesi iptal edilen adeta “keen lem yeküm” 
haline getirilen 633 sayılı Teşkilat yasamızdan sonra 
Diyanet yasasız idare ediliyor. Bir nevi “Ali yazıyor 
veli bozuyor.” Bir bakıyorsunuz ezanın minareye 
çıkılarak okunması için talimat yazılıyor ve konu 
ısrarla takip ediliyor. Daha sonra merkezi sistem ge-
tiriliyor minare genelgesi rafa kaldırılıyor. Yine biri 
geliyor merkezi vaaz ve hutbe uygulaması başlatı-
yor. Tepkiler gelince hutbe uygulaması kaldırılıyor. 
Diyanet-Sen’in müdahalesi önemlidir.

2- TCK’ da Din Görevlilerine Yönelik Yasaklar:
a) Dini Nikâh Yasağı: Resmi nikâhtan önce dini 

nikâh kıyma yasağı var. Bizce de özellikle kadının 
haklarını ve onurunu korumak için öncelikle resmi 
nikâh kıyılmalıdır. Resmi nikâh olmadan dini nikah 
yasaktır. Ancak, yıllardır var olan bu yasağa rağmen 
halkımız din görevlisini söz, nişan ve düğününe 
çağırıp dini nikâh kıymasını istiyor. Din görevlisi 
bazen ihmal bazen de güven gereği tarafların resmi 
evliliklerini sormuyor. 

b) Hükümetin İcraatlarını Eleştirme Yasağı: TCK 
ile hiçbir kamu görevlisine getirilmeyen bu yasak 
sadece din görevlisine getiriliyor. Cumhuriyetin ilk 
yıllarında İtalya’dan alınan TCK’ ya bu yasağı ko-
yanları anlamak mümkündür. Ama hala bazı korku 
ve endişelerle de olsa din görevlisini sakıncalı piya-
de görmek, ona güvenmemek anlaşılır gibi değil. Bu 
insanlara güvenmiyorsanız nasıl görev veriyorsunuz 
ve onları toplumun önüne geçiriyorsunuz.

B. Ekonomik Sorunlar:
Geçen yıl yapılan kısmi iyileştirmelere rağmen 

din görevlileri halen en alt dereceden maaş almakta-
dırlar. Ek göstergeler en düşük din hizmetinde. Di-
ğer hizmetlerde 3000 ve üstü iken din hizmetlerinde 
2200. Niçin? 

Toplumun önünde olan, topluma din hizmeti 
sunan halkı din yönünden aydınlatan din görevlisi 
hem bu ücretle geçinecek, hem de kendisini sürekli 
yenileyecek ve halkın din ve kanaat önderi olacaktır. 
Buna inanmak mümkün mü?

C. İdari ve Sosyal Sorunlar:

1- Boş Kadrolar: On atlı bin camide din görev-
lisi yok. Halk ihtiyaç duyuyor cami yapıyor. Devlet 
oraya bir imam gönderemiyor. Bu din hizmetinin 
ihmali, vatandaşa haksızlık ve aynı zamanda mis-
yonerlik faaliyetlerine destektir diye düşünüyoruz. 
Kadroların boş olmasını getirdiği sorunlar din gö-
revlisinden çok halkımız ve devletimiz için sıkıntı 
doğurmaktadır. 

2- Tatil ve İzin Hakkı: Tatil ve izin herkese mu-
bah, din görevlisine gelince; “din görevlisin tatili mi 
olur?” deniyor.

Biz:”tatilde camiler kapansın, varsın ezan okun-
masın, cenazeler ortada kalsın” demiyoruz. Resmi 
tatiller için mesai ücretleri ödensin diyoruz. Bu da 
teşkilat yasasının çıkması ile olur diyoruz. Bu se-
neki toplu görüşmelerde mesai ücreti kabul edildi, 
çalışmalar devletçe başlatıldı.

3- Görev Zorluğu: Bir kere din görevlisi sorum-
luluğunu taşımak zor. “Biri bizi gözetliyor” misali 
herkesin gözü din görevlisinin üzerinde. Sadece din 
görevlisi değil eşi ve çocukları da gözetleniyor. Baş-
kaları için normal olan her şey din görevlisine aile-
sine yasak. Herkesin eksiği olabilir. Diğer memurlar 
din görevlilerinin az da olsa eksiği ve hizmet kusuru 
olabilir. Ancak, din görevlisinin eksiği ve kusuru 
diğer görevlilerden çok daha fazla göze batıyor ve 
bundan din görevlisi ve ailesi rahatsız oluyor.

Çözüm:

Din hizmetinde kalitenin yükseltilmesi ve ku-
rumdan kaçışın önüne geçilmesi için bütün bu so-
runların çözülmesi gerekir. Başka kurumlara geçişi 
zorlaştırmak hatta yasaklamak çözüm değildir. Çö-
züm, kurumda kalmanın cazip hale getirilmesidir. 
Ekonomik haklar yönünden diğer memurlara tanı-
nan sosyal ve ekonomik haklar diyanet ve vakıf ça-
lışanlarına da tanınmalıdır. Kısaca diyanet ve vakıf 
görevlilerine ayrıcalık değil hukukun gereği eşitlik 
uygulanmalı, eşit statü ve haklar tanınmalıdır.

Mehmet BAYRAKTUTAR
Genel Sekreter

DİYANET VE VAKIF ÇALIŞANLARININ              
SORUNLARI YA DA DİYANET’TEN                

 KAÇIŞIN NEDENLERİ

m.bayraktutar@diyanet-sen.org.tr



Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve 
Adalet Eski Bakanı Şevket Kazan, Genel İdare 
Kurulu üyelerinden Malatya Eski Milletvekili 
Yaşar Canbay, Kırşehir Eski Milletvekili Cafer 
Güneş, Elazığ Eski Milletvekili Prof. Latif Öz-
tek, Mehmet Batuk Genel Merkezimizi ziyerat 
etti. 

Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Mücahit 
Yanılmaz, İl Başkan Yardımcısı Dr. Kasım Se-
zen, İl Sekreteri Ahmet Emiroğlu, İl Yönetim 
Kurulu Üyeleri Mehmet Mermer ve Kaan Bay-
ram Yerli 22 Kasım 2006 tarihinde sendika ge-
nel merkezimizi ziyaret ederek bir süre sendika 
yöneticileri ile sohbet ettiler.

SAADET PARTİSİ’NDEN SENDİKAMIZA ZİYARET

ALPEREN OCAKLARI’NDAN 
GENEL MERKEZİMİZE           

ZİYARET
Alperen Ocakları Genel Başkanı Serkan TÜ-

ZÜN ve Yöneticiler İhsan ULUSOY, Çağrı YILDI-
RIM ve Ömer YILMAZ Genel Başkanımız Ahmet 
YILDIZ’ı makamında  ziyaret ederek takdirle kar-
şıladıkları çalışmaları dolayısı ile teşekkür ettiler. 
Ülke meselelerin konuşulduğu ziyarette ayrıca  Al-
peren Ocakları’nın çalışmaları hakkında bilgi ve-
rildi. Genel Başkanımız Alperen Ocaklarına ziya-
retleri ve çalışmalarından  dolayı teşekkür ederek 
başarılar diledi.   
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Osman YOLDAŞ
İzmir İl Sekreteri

Vakıf Medeniyeti

Vakıf, kişinin taşınır ve taşınmaz mallarını hiçbir 
tesir altında kalmadan kendi rızası ve isteği ile şah-
si mülkiyetinden çıkarıp yalnızca Allah Rızası için 
hayır ve hasenat gayesi ile yine kendisi tarafından 
belirlenen şart ve hizmetlerin yerine getirilmesi için 
ebedi olarak tahsis etmesidir. Bu konuda vakfı kuran 
kişiye vakıf, vakfın hangi şartlara göre yönetileceğini 
belirten ve şimdiki hakim yerine geçen zamanın ka-
dısı tarafından tasdik edilen yazılı belgeye de vakfiye 
denir.

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) buyuruyor ki “İn-
sanoğlu  vefat ettiğinde amel defteri kapanır, fakat üç 
kişinin amel defteri kapanmaz, devamlı sevap yazılır. 
Birincisi: Yevmilkıyam cari ve baki olan sadakadır 
ki, vakıf suretiyle inşa olunan hayır eseridir. İkincisi: 
Alim’in, ilim, sahibinin telif etmiş olduğu eserlerdir. 
Üçüncüsü: Vefatından sonra hayır ve dua (ile anan 
hayırlı bir evlat) bırakan kimselerin amel defterleri-
nin kapanmayacağı buyrulmaktadır.

Vakıf, insanla  birlikte mevcut olan, karşılıklı 
dayanışma ve başkalarına iyilik yapma duygusunu, 
hukuki statüye kavuşturan ve ona süreklilik kavramı-
nı sağlayan, milletlerin  sahip olduğu manevi güç ve 
değerlerin pekişmesine yardımcı olan, tüzel kişiliğe 
sahip sosyal bir müessesedir.

Anadolu Selçukluları ve  Osmanlılar merkezi ida-
re yerine, kamu hizmetlerini yerel idarelere bırakmış-
lar, dolayısıyla diğer devlet işlerine zaman ayırmışlar 
ve uzun süre üç kıt’ada hakimiyet sağlayarak bu top-
raklar üzerinde yaşayan halka huzur ve güven getir-
mişlerdir. Cumhuriyetin ilanına kadar 42 bin vakıf 
kurulmuştur. Bu günVakıflar Genel Müdürlüğü arşiv-
lerinde 27 Bin civarında Vakfiye bulunmaktadır.

Vakıflar sayesinde, Ülkemizin Tapusunu teşkil 
eden çok önemli tarihi eserler yapılmış olup, Başba-
kanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce restore edile-
rek, korunup günümüze kadar getirilmiştir. Türklerin 
11.yüzyılda kurduğu ve geliştirdiği bu örnek mües-
seseler batı dünyasındaki gelişmiş ülkeler tarafından 
20. yüzyılda benimsenerek 3. sektör haline getiril-
miştir.

Türk tarihinde ilk kez Kırım da 730 hicri/1330 
miladi tarihinde Nazir-ül Evkaf, yani Vakıflar Bakan-
lığı kurulmuştur. Anadolu’da kaydı bulunan ilk vakıf 
1048  yılında Erzurum Pasinler İlçesinde Şerif Hacı 
Guci divanı tarafından 28 köyün vakfedilmesiyle ku-
rulmuştur.Mısır, Suriye, Fas, İran, Hindistan, Arabis-
tan, Kıbrıs ve Türkmenistan gibi ülkelerde de vakıf 
eserlerimiz mevcuttur.

Vakıf Çeşitleri ve Yönetim Şekilleri ;

1-Mazbut Vakıflar: Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
yönetilir,

2-Mülhak Vakıflar: Vakfedenin soyu devam eden 
ve soyundan gelen kişilerce yönetilen vakıflar,

3-Hayri Vakıflar  : Hayır yapılması için vakfiye ile 
kurulu vakıflar.

4-Zürri Vakıflar   : Vakfiyelerinde hayır şartı ile 
birlikte evlatlarına’ da  pay veren vakıflar.

5-Cemaat Vakıfları : Lozan Barış antlaşması ile 
ülkemizdeki gayrimüslimlere ait vakıflar.

6-Esnaf Vakıfları: Belirli meslek guruplarının 
kurdukları vakıflar.

7-Yeni Vakıflar: 1935 yılında yürürlüğe giren  
2762 Sayılı Kanunla kurulu vakıflar  (Sos.Yar.ve 
Day.Vak dahil ). Türkiye de toplam : 4 bin 462 adet 
yeni vakıf bulunmaktadır.

Hülasa;

Vakıf eserleriyle geçmişte bir medeniyet kurduk,

İnancın mabedi, medeniyetin köprüsü, insanlığın 
ölçüsü olduk,

İçilen bir yudum soğuk suyun çeşmesi olduk,

Yolda kalanın evi, yola çıkanın güvencesi olduk,

Gökte uçan bir kuşun kanadı olduk,

Gülümseyen yüzlerin mırıldanan dudakların, sev-
giyle bakan gözlerin  sebebi olduk,

Olmaya da  devam ediyoruz. 
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….Ve Papa Geri Adım Attı
Papa’nın Almanya’da  dinimize ve Peygam-

berimize yönelik sarf ettiği sözler üzerine sen-
dikamız yaptığı basın açıklamasında Papa’nın 
Müslümanlardan özür dilemesini veya ülkemize 
gelmemesini istedi. Diyanet-Sen’in basın açıkla-
masının ardından Adalet Bakanlığına Papa hak-
kında suç duyurusunda bulundu.  

Türk ve dünya medyasında geniş yankı uyan-
dıran tepkiler üzerine Papa geri adım attı.

Papa’ya Diyanet çalışanlarından 
suç duyurusu 

Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarının sendi-
kası Diyanet-Sen, Adalet Bakanlığı’na başvura-
rak İslam dünyasını kızdıran sözleri için Papa 
16’ncı Benedict hakkında suç duyurusu yaptı. 
Kasım ayında Türkiye’yi ziyaret etmesi planla-
nan Papa’nın ülkeye ayak basar basmaz tutuk-
lanması istendi. Ellerinde “Ya özür dile ya da 
gelme” yazılı dövizler taşıyan Diyanet-Sen üyesi 
bir grup imam, Adalet Bakanlığı önünde protes-
to gösterisi yaptı. Sendika Genel Başkanı Ahmet 
Yıldız yaptığı basın açıklamasında “Anayasal bir 
kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanları-
nın sendikası olarak, böyle bir suç duyurusunu 

milletimiz adına yapmayı 
görev gördü. Bu nedenle 
Papa’nın TCK’nın 12’nci 
maddesi uyarınca yargılan-
masını talep ediyoruz” de-
nildi. Adalet Bakanlığı’na 
verilen şikayet dilekçesinde 
de “ırk,düşünce ve mezhep 
ayrımcılığı”, “dini inaçlara 
hakaret”, “halkı kin ve düş-
manlığa tahrik” suçlamala-
rıyla kamu davası açılması 
talebi yer alıyor.           

 Enis YILDIRIM/ANKARA

İmamların eylemi dünya medyasında
Diyanet-Sen’in, “Ya özür dile ya da gelme” 

pankartıyla, Papa 16. Benedictus hakkında kamu 
davası açılması ve Türkiye’ye geldiğinde tutuk-
lanması talebiyle Adalet Bakanlığı’na başvurma-
sı haberine dünya medyası büyük ilgi gösterdi. 

Uluslararası haber ajansları Reuters ve Asso-
ciated Press (AP) haberi abonelerine duyurdu.

Haberine “Kızgın Türk işçiler Papa’nın tu-
tuklanması için uyarıyor” başlığını atan Reuters, 
işçilerin “Papa’nın İslama ve Hz. Muhammed’e 
hakaret ederek Türk yasalarının inanç özgürlü-
ğüyle ilgili bölümünü ihlal ettiği” görüşünde ol-
duğunu yazdı.

AP ise haberinde “Türkler, Müslümanlara 
verdiği hasarı onarana kadar Papa’yı hoş karşı-
lamıyor” 
başlığını 
attı.

  
Milliyet 
20 EYLÜL 
2006 

BASIN 
AÇIKLAMALARIMIZ 
SES GETİRDİ... 
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“İçkili Namaz” Saçmalığı-
na Diyanet-Sen’ den Tepki: 

Sarhoşken söylemiştir! 

İçkiliyken namaz kılınır mı kılınmaz mı 
tartışmalarına Diyanet-Sen Genel Başkanı Ah-

met Yıldız tepki gösterdi. Yıldız yaptığı açıklama-
da, İslam’da namaza durma şartlarının belli oldu-
ğunu ve bu şartların değiştirilemeyeceğini belirtti. 
İslamiyet’in hastalara bile namaz kılmama da mü-
samaha gösterdiğini ancak, alkolün uyuşturucu niteliği taşıdığını ve insan vücudunda tıbben 6 saat 
geçerliliğini koruduğuna dikkat çekerek, içkili namaz kılınmayacağını söyledi.

İçkili namaz kılınacağını iddia edenlerin abesle iştigal ettiklerini vurgulayan Yıldız, namaz kılan 
kişinin namaza saygı duyması gibi, namazı ne için kıldığının bilincinde olması gerektiğini belirterek, 
“Bu duyguları içinde taşıyan kişi zaten alkollü namaza durmaz. İddia sahiplerinin amacı İslamiyet’i 
yıpratmaya yöneliktir. Şiddetle kınıyoruz. Bu iddianın sahibi de büyük bir ihtimalle içkili iken söz-
lerini sarf etmiştir” dedi.

Tatil ve izinlerde “Yerine Adam Bulma” şartı kaldırıldı
Vaiz, murakıp ve cami görevlilerinin hafta tatili ve diğer resmi tatil günlerindeki izinleri ile ilgili 

yeni bir karar alan Diyanet İşleri Başkanlığı vaiz, murakıp ve cami görevlilerinin   tatil ve izinlerinde 
yerine adam bulma şartını kaldırdı. 

Diyanet İşleri Başkanlığı çalışma yönergesinin 141. maddesinde yapılan değişiklik şöyle: “Tek 
başına görev yapan cami görevlileri müftülüğe bilgi vermek kaydıyla haftada bir gün tatil 
yaparlar.” 

ABD, 
Irak Bataklığında Boğulacak
Diyanet-Sen’den BM’ye ve NATO’ya çağrı

ABD’nin Irak’ta vahşet üstüne vahşet sergilediğini vurgulayan Diyanet-Sen Genel Başkanı Ah-
met Yıldız, insan haklarını yok eden ABD’nin oluşturduğu Irak bataklığında boğulacağını belirterek 
vahşetin durdurulması için BM’ ne ve NATO’ya çağrıda bulundu.

ABD’nin yeni askeri yığınak yapmasının da yapmayı düşündüğü yeni vahşetlerin işareti 
olduğuna dikkat çeken Memur-Sen üyesi Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız, Kerkük’ün im-
dat haykırışlarının insanlık adına duyulması ve yardım edilmesi gerektiği belirterek, açıklamasını 
şöyle sürdürdü.

‘ Diyanet-Sen olarak BM’ne, NATO’ya insanlık adına Irakta ki ABD vahşetinin durulması için 
çağrıda bulunuyoruz. İnsan hakları havariliği yapan ABD’nin vahşetleri Hitler zamanın da bile 
görülmemiştir. ABD, Saddam’ı hukuk kurallarını çiğneyip asması ile İslam dünyasına gözdağı ver-
erek ‘ Bizim önümüze geçmeyin, sonunuz Saddam’a benzer’ mesajını vermiştir. Ama inanıyoruz ki 
Haçlı zihniyeti, oluşturduğu Irak bataklığında boğulacaktır. Dünya ülkeleri insan hakları adına ABD 
vahşetine göz yummamaları gerekir.’

             DİYANET-SEN
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Diyanet-Sen her vesile ile ülkemizde 12 ya-
şından küçüklere uygulanan Kur’an-ı Kerim öğ-
renme yasağının kaldırılmasını istiyor.

İlk ve ortaöğretimde yaşanan şiddet olayla-
rının ardı arkası kesilmiyor. Lise hatta ortaokul 
öğrencileri birbirlerini bıçakla yaralıyor. Uzman-
lar, şiddet olaylarının sebebini “dinî eğitimden 
uzaklaşma ve ahlâkî çöküntü” olarak gösteriyor. 
Ancak ülkemizde bugün 12 yaşın altındaki ço-
cuklara Kur’an eğitimi hâlâ yasak. 

BALE SERBEST, KUR’AN YASAK

Bütün araştırmalar, yaz Kur’an kurslarına 
katılanların yüzde 80’inin 12 yaşın altındaki 
çocuklar olduğunu ortaya koymasına rağmen, 
Anasol-M Hükümeti döneminde, ancak beşinci 
sınıftan sonra kursa gidişe imkân tanıyan bir ya-
sal düzenlemeyle bu milletin evlatlarına  Kur’an 
eğitimi yasaklanmıştı. 

Anasol-M Hükümeti döneminde kabul edi-
len ek 3. madde ile 12 yaşın altındaki çocukların 
Kur’an kursuna gitmeleri yasaklanmıştı. Bale, 
müzik, resim, spor, yabancı dil gibi eğitim üni-
telerinden herhangi birisi için yaş sınırı bulun-
mazken, sadece Kur’an eğitimi için çocuklara 12 
yaşına kadar bekleme şartı getirilmişti. Yine Hı-
ristiyan ve Museviler için bir yasak getirilmez-
ken sadece Müslümanların çocıkları için getiri-
len bu yasak 28 Şubat kalıntısı bir yasaktır.  Ve 
bu anlamsız yasak iktidarda, üçte ikilik Meclis 
çoğunluğuna sahip bir partinin bulunmasına rağ-
men hâlâ sürüyor. 

HER YIL 126 BİN ÇOCUK 
KUR’AN-I KERİM EĞİTİMİNDEN 
MAHRUM BIRAKILIYOR

Türkiye’de 4 bin 221 Kur’an kursu bulunu-
yor. Yaş sınırlamasının kaldırılması halinde bu 
kurslarda yılda 126 bin çocuk daha Kur’an eğiti-
mi alabilir.  28 Şubat sürecinde Kur’an eğitimin-
den mahrum bırakılan çocuk, bugün genç oldu ve 
maalesef eline bıçağı alıp, hocasına, arkadaşına 
saldırıyor. 12 Yaşından küçüklere Anayasa’nın 
24. maddesine rağmen getirilen Kur’an öğrenme 
yasağı Milletin iradesine vurulmuş bir darbedir.  
Kur’ an’dan habersiz yetişen bir neslin bizlere 
çıkarttığı fatura ortadadır. Okul ve sokaklardaki 
şiddetin temelinde bu yatmaktadır. Fuhşun ve 
ahlaki çöküntünün temelinde bu yasak vardır. 
Kur’an ve din eğitiminin eksikliği, bu gençleri 
boşluğa ve şiddetin içine itmiştir. Kur’an kurs-
larına uygulanan yasakların bir an önce kaldırıl-
ması ve okullarda din eğitimine önem verilmesi 
gerekmektedir.     

ANAYASA NE DİYOR?

Bu yasak başta BM İnsan Hakla-
rı Beyannamesi’nin, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin, Helsinki Nihai Senedi’nin, Paris 
Şartının ve daha bir çok uluslar arası sözleşmele-
rin din vicdan hürriyeti ile ilgili alakalı maddele-
ri ile Anayasamızın 24. maddesine aykırıdır. Söz 
konusu 24. madde de aynen şöyle deniliyor; 

“Din ve ahlak eğitim ve öğretimi Devletin gö-
zetim ve denetimi altında yapılır. Din Kültürü ve 
Ahlak öğretimi ilk ve orta öğretim kurumlarında 
okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun 
dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin 
kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcileri-
nin talebine bağlıdır.” 

HÜKÜMET BU YASAĞI BİR AN ÖNCE 
KALDIRMALIDIR

Hükümetimiz bu sorunu bir an önce çözmeli-
dir.  Bütün siyasiler bu yasağın kalkmasına des-
tek vermelidir. Çünkü, İnsan haklarına, din ve 
vicdan özgürlüğüne  ve hatta yürürlükteki  Ana-
yasaya aykırı olarak Kuran Eğitimine getirilen  
yaş sınırı ülkemiz ve milletimiz adına da büyük 
bir ayıptır. Bu ayıp bir an önce ortadan kaldırıl-
malıdır. 

KUR’AN YASAĞI KALKSIN !KUR’AN YASAĞI KALKSIN



Yetkili sendika Diyanet-Sen ile Diyanet İşleri 
Başkanlığı arasında gerçekleştirilen mutad Ku-
rum İdari Kurul görüşmeleri nihayet tamamlan-
dı. 18 Ekim 2006 tarihinde başlayan ve 18 Kasım 
2006 tarihinde tamamlanan görüşmelere Diya-
net-Sen Genel Merkezden Genel Başkan Ahmet 
Yıldız, Genel Mali Sekreter Remzi Sarıoğlu ve 
Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Zeki 
Çolak katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ise 
Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Fik-
ret Karaman ve Prof. Dr. İzzet Er katıldı. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Kurum İdari Kuru-
lu, 2006 yılının 2. toplantısında Başkanlık görev-
lilerinin çalışma koşulları ve kanunların görevli-
lere eşit uygulaması konularında görüş bildirmek 
üzere değerlendirme toplantısını 18 Ekim- 18 
Kasım 2006’da gerçekleştirdi. 4688 sayılı Kamu 
Görevlileri Sendikaları Kanununun 22. Maddesi 
uyarınca 2006 yılı 2. KİK toplantısında mutaba-
kata varılan görüşler şöyle:

I. KAMU GÖREVLİLERİNİN ÇALIŞMA 
ŞARTLARI

a) İşyeri Çalışma Şartları
1- Cami ve müçtemilatında bulunan şadırvan 

tuvalet, mezarlık vb yerlerin temizliğinden Din 
görevlisinin sorumlu tutulmaması,

2-İl ve ilçe müftülüklerindeki hizmetlerin yo-
ğunluğu nedeniyle açık bulunan kadroların dol-
durulması veya yeni kadrolar tahsis edilmesi için 

çalışma yapılması, 
3- Dernek, vakıf ve köy yöneticileri tarafın-

dan Din Görevlilerine yapılan müdahalelerinin 
engellenmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 
Valiliklere yazı yazılması, 

4- Diyanet İşleri Başkanlığı personeline ,Baş-
kanlık yayınları dahil herhangi bir yayın veya 
amirlerce yazılan kitapların zorla satılmaması ve 
sattırılmaması,

5- Görsel veya yazılı basında çıkan dini ko-
nular ve camiamızla ilgili yapılanlar hakkında 
en kısa zamanda cevaplandırılması, halkı din yö-
nünden yanlış yönlendiren kişiler hakkında ilgili 
yasaya göre dava açılması,

6- TOKİ ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın iş-
birliği yaparak merkez ve taşrada Din Görevlile-
rinin konut edinmesinin sağlanması için çalışma-
ların yapılması,

7- Din görevlilerimizin yüksek tahsil amacıy-
la herhangi bir üniversiteyi kazanması durumun-
da tayin isteklerinin görev süresine bakılmaksı-
zın özür gurubuna alınarak tayinlerin yapılması,

b) Sosyal Hak ve Güvenceler
1- Büyük şehir statüsünde olan illerden başla-

mak üzere Diyanet Evlerinin yapılması
2- İl ve ilçelerde bulunan sosyal tesislerden 

bütün personelin yararlandırılması için müftü-
lüklere yazı yazılması,

KİK G Ö R Ü Ş M E L E R İ                  
T A M A M L A N D I
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3- Sendika ve konfederasyonların genel mer-
kezlerine seçilip profesyonel sendikacılık yapan 
görevlilerin istekleri halinde kadrolarının Diya-
net İşleri Başkanlığı Merkez teşkilatına alınma-
sı,

4- Tatil beldelerindeki tesislerden Eğitim 
merkezi ve kuran kurslarından eğitim dönemi dı-
şında bütün personelin yararlandırılması.

5- Görevde yükselme sınavlarının her yıl ya-
pılması ve atamaların gerçekleştirilmesi,

c) Eğitim
1- Hizmet içi eğitim kurslarına alınacak olan 

kursiyerlerin mazeretleri göz önüne alınması (ha-
milelik gibi) ve 20 gün önceden haber verilmesi,

2- Eğitim amaçlı ve mutat toplantılarda amir-
lerin ve müftülerin 4688 sayılı sendikalar yasa-
sına muhalefet etmelerinin önlenmesi için ge-
reğinin yapılması ve sendikal örgütlenmesinin 
önündeki engellerin kaldırılması için kanun ve 
genelgelere uyulması,

3- Diyanet İşleri Başkanlığı ile yetkili sendika 
arasında din görevlilerinin eğitim, kültür,sosyal 
etkinliklerini sağlayacak ortak projenin yapılıp 
hayata geçirilmesi.

4- Yaz Kur’an Kursuna katılanlardan T.C 
kimlik belgesi fotokopisi haricinde bir evrak is-
tenmemesi. 

5- Camilerde  internet hizmetinin sağlanması, 
ç) Sağlık
1- Kendisi veya aile bireyleri bedensel engel-

li ve sürekli tedaviye muhtaç bulunan personelin 
tedavi edilebilmesi için belirli yerlerde olan sağ-
lık kuruluşlarının olduğu yerlere atanması.

2- Sağlık giderlerinin ödenmesinde uzun sü-
reli gecikmeler sonucu meydana gelen mağdu-
riyetlerin giderilmesi için acil bir çalışma yapıl-
ması

d) Amir-Memur İlişkileri
1- Diyanet İşleri Başkanlığı’nın üst kademesi, 

müfettişler, müftüler sendika ile ilgili olumsuz 
sözler söylemesinin önüne geçmek için başkan-
lıkça bir genelge yayınlanması.

2- Sendikal örgütlenmelerde amirlerin teşki-
lat çalışmalarına mani olucu davranışların önüne 
geçilmesi  için yazı yazılması,

3- Din görevinin  saygınlığı göz önünde bu-
lundurularak  dairede amirler ve memurlar tara-
fından kendilerine daha saygılı davranılarak da-

yanışmanın sağlanması,
4- Her yıl Toplu Görüşmelerde yetkili sendi-

kaca elde edilen mali ve sosyal hakların Diyanet 
İşleri Başkanlığı yetkililerince gölgeleme gayre-
tinden vazgeçilmesi,

e) İzinler
1-Başkanlığın Çalışma Yönergesinin 141.

maddesinde belirtilen; hafta tatili ve izin başlıklı 
yönergede belirtilen esaslar çerçevesinde resmi 
izinleri haricinde dini ve resmi tatil günlerinde 
görevde bulunanlara mesai verilmesi için çalış-
malar yapılması,

2- Başkanlığın Çalışma Yönergesinin 141. 
maddesindeki (d) bendinin metinden çıkarılma-
sı (tek başına görev yapan cami görevlileri cami 
hizmetlerini yürütecek ehil bir eleman bulacak 
ve müftülüğe bilgi vermek kaydıyla haftada bir 
gün tatil yaparlar),

f) Kurum-Sendika İlişkileri
1- Her yılın Mayıs ayında işyeri temsilcilikle-

ri ile ilgili üye sayılarını belirten tevkifat listeleri  
ile birlikte CD ortamında sendikalara D.İ.B ka-
nalı ile listelerin verilmesi. 

2- Toplu görüşmelerde din görevlilerini ilgi-
lendiren maddelerin hayata geçirilmesi noktasın-
da kurumun sadece bunun kendi gayretiyle ya-
pıldığını kamu oyuna deklere etmemesi,

3-AB sürecinde kurum ve personel ilişkileri 
noktasında yetkili sendika ile birlikte proje ha-
zırlamak ve hayata geçirmek için çalışmalar ya-
pılması,

2.KANUNLARIN KAMU GÖREVLİLE-
RİNE EŞİT UYGULANMASI İLE İLGİLİ 
KONULAR

a) Atama ve Yer Değiştirme
1-Başkanlık merkezinde çalışan şube müdür-

lerinin çalışma sürelerinin ilçe müftüleri,taşrada 
çalışan şube ve Ku’ran Kursu müdürlerine uygu-
landığı gibi işlem yapılması,

2-Kurum içi muvafakatın kaldırılması,
3-Boş olan kadroların bir an önce doldurul-

ması için gerekli çalışmanın yapılması,
4-Herhangi bir sebeple görevine son verilen-

lerin yargıda berat etmeleri halinde göreve dön-
dürülmesi,

5-Müftülüklerdeki boşalan kadrolara müraca-
at şartlarının standart hale getirilmesi.(Bazı müf-
tülükler ilahiyat mezunu ve hafızlık şartını ileri 
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sürüyorlar),
b) Görevlendirme
1- Geçici görevlendirmelerde 2005 /14 s. 

Başbakanlık Genelgesi uyulması (eski madde), 
c)Yurt dışı Görevlendirme
1- Yurt dışı geçici süreli görevlendirmelerde 

diploma ayrımına son verilmesi
ç) Hac Görevlendirmeleri
1-Hacca görevli olarak giden personelin eşini 

bir defaya mahsus götürme imkanı sağlanması.
2-Hac imtihanlarında 70 üzerinde puan alan 

görevlilerin umrede değerlendirilmesi.
3-Hacca memur olarak görevli gideceklerin 

seçiminde adaletle muamele edilmesi
f) Kadro Çalışmaları
1- Müezzin kadrosundaki görevlilerin görev-

de yükselme imtihanına tabi tutulmadan imam-
hatipliğe atanması,

g) Sicil ve Disiplin
1-Din görevlileri hakkındaki şikayetlerde; 

3071 s. Dilekçe kanunun 4. ve 6. maddesi hü-
kümlerine göre işlem yapılması, 

2-Din görevlilerinin isnat ve iftiralara karşı 
korunması için 657 s, DMK’ nın 25. madde hük-
münün uygulanması,

PERSONELİN MALİ HAKLARININ 
İYİLEŞTİRİLMESİ  

1-Banka promosyonları ile yapılan hizmet 
alımlarının personelin maaşlarına yansıtılması.

4. KURUM İDARE KURULU GÖRÜŞME 
TUTANAĞININ UYGULANMASI 

1- 18 Ekim-18 Kasım 2006 Kurum İdari Ku-
rul Görüşme Tutanağının  internet’te ve  Diyanet  
Dergisinde yayınlanması, 

2-KİK Görüşme Tutanağında yer alan madde-
lerin uygulaması konusunda sendikaya bir sonra-
ki toplantıdan önce yazılı bilgi verilmesi husus-
ları 2003 / 37 s. Başbakanlık Genelgesi uyarınca 
kararlaştırılmıştır.

3-İş bu mutabakat metni 18 Kasım 2006 tari-
hinde Kurum İdari Kurulunu oluşturan üyelerce 
iki (2) nüsha olarak düzenlenmiş olup, imza altı-
na alınmıştır.

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Konfederasyonu’nun kuru-
cu Genel Başkanı M. Akif İnan, ölümünün 7. yıldönümünde 
06-13 Ocak 2007 tarihleri arasında Memur-Sen ve bağlı sendi-
kalarının düzenlediği bir dizi etkinlikle anılıyor.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), M. Akif 
İnan’ın ölüm tarihi olan 6 Ocak ile başlayan haftayı (06-13 
Ocak arası) M. Akif İnan Haftası ilan ederek, bir dizi etkinlik 
düzenliyor. 

06.01.2007 tarihinde Harran Kapı Aile Mezarlığında 
düzenlenen anma toplantısı ile başlayan etkinlikler,  Vefatının 

7. yıldönümü münasebetiyle Harran Kapı Aile Mezarlığında düzenlenecek olan anma toplantısına, 
Şanlıurfa Memur-Sen İl Temsilciliği, Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa Şubesi, Şanlıurfa Belediyesi, 
İnan’ın ailesi ve sevenleri katıldı. 

10.01.2007 tarihinde Eğitim-Bir-Sen tarafından Tarım Bakanlığı Misafirhanesi’nde düzenlenen 
programla Akif İnan anıldı ve Eğitim-Bir-Sen eski Genel Merkez yöneticilerine şükran plaketi su-
nuldu.

 Memur-Sen Konfederasyonu Kurucu Genel Başkanı, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı  şair-yazar 
Mehmet Akif İnan’ı ölümünün 7. yılında rahmetle anıyoruz. 

M. Akif İnan’ı Rahmetle Anıyoruz
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DİYANET-SEN ÇALIŞMALARI  
MEYVESİNİ VERİYOR...

Banka Promosyonları Personele 
Dağıtılacak

Bankaların, maaşların kendilerine yatırılması kar-
şılığında verdiği promosyona “helal” diyen Diyanet, 
bankanın verdiği meblağı, din görevlilerinin maaşla-
rına ekleyecek Diyanet İşleri Başkanlığı tartışılacak 
bir karara imza attı.

Başkanlık, kamu kuruluşlarında moda haline gelen 
banka promosyonlarının dinen helal olduğunu açıkla-
dı. Banka promosyonları ve yapılan hizmet alımlarını 
personel maaşlarına yansıtma kararı alan Diyanet, fet-
va yayınlayarak bunun helal olduğuna bildirdi. Diya-
net İşleri Başkanlığı ile Diyanet-Sen arasında yapılan 
görüşmeler sonucu varılan mutabakat tutanaklarına 
da yansıyan bu durum, “Bankaların din görevlilerine 

promosyon verebileceği” şeklinde yazıldı. Tutanakta, 
“banka promosyonları ile yapılan hizmet alımlarının 
personel maaşlarına yansıtılması kararlaştırılmıştır” 
ibaresi yer aldı. Bankaların verdiği promosyonla ilgili 
bir de fetva yayınlayan Diyanet İşleri Başkanlığı Din 
İşleri Yüksek Kurulu, “İslam dinine göre bankaların 
maaşları kullanma karşılığında verdikleri hediye ve 
para alınabilir. Bu personel arasında paylaştırılabilir, 
İslam dini buna cevaz vermektedir” diyerek tartışma-
lara son noktayı koydu. Diyanet- Sen ile Diyanet İşle-
ri Başkanlığı arasında imzalanan Kurum İdari Kurul 
Tutanağı’nda ayrıca camilerde imkanlar ölçüsünde 
bilgisayar kullanımının yaygınlaştırılması, Diyanet 
TV ve radyosunun kurulması da yer aldı. Tutanakta, 
din görevlilerinin eşlerini de bir kez bedava hacca gö-
türmelerinin sağlanması da bulunuyor.  
                    Aktif Haber

Diyanet TV ve radyo geliyor 

Diyanet İşleri Başkanlığı, (DİB) 2007 yılında Türk 
televizyon izleyicilerinin karşısına “Diyanet TV” ile 
çıkmaya hazırlanıyor.

Başkanlık, bu kapsamda 2007 yılı mali bütçesi-
ne 1 milyon 600 bin YTL’lik bir ödenek koydu. DİB, 
televizyon projesiyle misyonerlik faaliyetlerinin yanı 
sıra uydu yayınları sayesinde yurtdışında yaşayan va-
tandaşlara da ulaşabilecek. Diyanet TV’nin yanı sıra 
Diyanet Radyo’yu da yayına sokacak olan Başkanlık, 
yayın politikasını Başkan Ali Bardakoğlu’nun sık sık 

vurgu yaptığı “Türkiye Müslümanlığı” kavramı çer-
çevesine oturtacak. Televizyonda, İslam modernizmi, 
aydınlanma, kadın-erkek ilişkileri ile tabu ve hura-
felerin ortadan kaldırılmasına yönelik programların 
yanı sıra, özellikle Hıristiyan misyonerliğine karşı 
yayınlar gerçekleştirilecek. Televizyonda, izleyici-
lerden gelen sorularda anında yanıtlanarak, dini ko-
nularda referans noktası oluşturulacak. Başkanlık bu 
doğrultuda, Ankara- Eskişehir Yolu üzerinde bulunan 
merkez binasının yanındaki Çevre ve Orman Bakan-
lığı eski binası ve arazisinin kullanım hakkını üzerine 
aldı.

          Okan KONURALP / ANKARA

Camilerde Dijital Hizmet Dönemi
Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayında tek-

nolojiden yararlanmayı hedefliyor. Camilere dijital 
hadis ve ayet panoları konulacak...

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın seçtiği ayet ve ha-
disler, bu Ramazan ayında camilerin hazırlayacağı 
dijital panolardan akacak. 

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İzzet Er 
ANKA’ya yaptığı açıklamada Ramazan ayı boyunca 
Başkanlığın ve müftülüklerin programını anlattı. 

İmam ve vaizlerin Ramazan ayı boyunca va-
tandaşı bilgilendirme noktasında özen gösterece-
ğini kaydeden Er, “İmamlar, vaizler ve müftüler 
camide özel Ramazan irşad programları hazırla-
yacaklar. Öncelikle Ramazan ayı ve oruç hak-
kında dinin genel billgileri ayet ve hadise dayalı 
olarak vatandaşa anlatılacak. Vatandaaşların bu 
aydan yararlanmaları hususunda müftülükleri-
miz uygun gördükleri yerlerde hatimle teravih 
kıldıracaklar” dedi. 

Nema ödemeleri Şubat’ta
Diyanet-Sen’in Toplu Görüşmelerde talep et-

tiği  kendi isteği ile tasarruf ödemelerinden ay-

rılanların nema  haklarının ödenmesi hükümet 
tarafından kabul edildi. Şubat 2007’ den itibaren 
hak sahiplerine ödemelerin yapılacağı bildirildi.
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Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerin en büyük 
sorunu olan temizlik konusunda yeni bir çalışma 
başlattı.

Bir yandan imam ve müezzinleri cami temiz-
liği yapmaktan kurtarmayı amaçlayan çalışma 
diğer taraftan da camilerin daha temiz olmasını 
hedefliyor. Camilerin temizliği konusunda bele-
diyelerle görüşme yapan Diyanet, özel temizlik 
şirketlerini de değerlendiriyor. İbadethanelerin 
temizliğinin ne şekilde yapılacağı konusunda 
proje hazırlığı sürerken bu çalışmayla birlik-
te imamların asli görevlerine daha fazla vakit 
ayırması amaçlanıyor. Camilerin temizliğini din 
görevlilerinin omuzlarına bırakmanın doğru ol-
madığını ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Ali 
Bardakoğlu, ibadethanelerin toplumun ortak me-
kanları olduğunu  belirterek camilerin bakım ve 
temizliği konusunda tüm toplumun kendilerine 
yardımcı olmasını istedi. Bardakoğlu, kalıcı çö-
züm için proje çalışmalarının sürdüğünü, yerel 
yönetimlerin camilerin temizliği konusunda ken-
dilerine daha fazla destek vermesini isteyerek, 
imamları bu yükten kurtarmayı amaçladıklarını 
sözlerine ekledi. 

Camilerin temizliği, sık sık eleştiri konusu 
olan hususların başında geliyor. Çıplak ayakla 
halılara basılması bir süre sonra kokuya sebep 
olurken temizliğin gerektiği gibi yapılamama-
sı, camiye gidenlerin yakınmalarına yol açıyor. 
İmam ve müezzinler ise temizliğin kendi işleri 
olmadığını dile getiriyor. Diyanet’in, imamları 
bu yükten kurtaracak projesine örgütlü sendika-
lar da destek veriyor. Diyanet-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Yıldız, imamların kesin olarak bu yükten 
kurtarılması gerektiğini söylüyor. Mevcut haliyle 
bu işin yürümediğinin ortada olduğunu belirten 
Yıldız, “Tuvalet temizleyen din adamı, mihraba 
geçip namaz kıldırıyor. Bu iki iş birbiriyle örtü-
şen şeyler değil. Camilerin ve müştemilatının te-
mizliği imamdan alınmalı. Şu an gerek camilerin 
güvenliği gerekse de temizliği imamların sorum-
luluğunda.” Şeklinde konuştu. Camilerin hizmet 
alımı yöntemi ile temizlenebileceğini söyleyen 
Yıldız, kaynak olarak ise hac gelirlerini önerdi.    
            İsa Yazar/ANKARA

İMAMLAR ARTIK CAMİ       
TEMİZLEMEYECEK
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Bilindiği gibi din görevlisi olmak masa başı me-
muru olmaktan çok farklıdır. Din görevlisinden halk, 
diğer memurlardan beklediğinden çok daha farklı ve 
daha fazla şeyler beklemektedir. Din görevlisinin cami 
içinde olduğu gibi cami dışında da birçok görevi var-
dır. Türkiye’de, günün her saatinde göreve veya hiz-
mete çağrılması mümkün olan, mesailerinin başlangıç 
ve bitişi saatle tespit edilemeyen tek memur kesimi 
din görevlileridir. Buna rağmen maaşları ve sosyal 
hakları en düşük olan, mesaisi ücrete dönüştürüleme-
yen tek memur kesimi de yine din görevlileridir. 

Hafta sonunda, resmi ve dini bayramlarda her me-
mura tatil varken din görevlisine haftalık bir gün izni 
bile çok görülüyor. Diğer kurumlarla beraber kurumu 
kapalı ve idarecisi tatilde iken görev yapan kesim din 
görevlileridir. Bu sessiz çoğunluğun sesi olmak, sı-
kıntıları dile getirip çözüm bulmak için ilk önce 1998 
’de kuruluşumuzu gerçekleştirdik. Üç yılık bir çalış-
ma ile din hizmetinin yasaya konulmasını sağlayarak 
sendikal hakkımızı aldık.  Diyanet ve Vakıf Hizmet 
kolunda bir çok sendika vardır. Ancak tek yetkili sen-
dika vardır. O da DİYANET-SEN’ dir. 

Gerek toplu görüşmeler yolu ile hükümet nezdinde 
ve gerekse Kurum İdari Kurul Görüşmeleri’nde Diya-
net İşleri Başkanlığı’nda son üç yıldır sizi temsil eden 
tek yetkili ve etkili, söz sahibi sendika yine DİYA-
NET-SEN’ dir. DİYANET-SEN’in yetkili olduğu son 
üç yılla, öncesi kıyaslanamayacak kadar farklıdır. 

Çünkü;

“İlkeli Hizmet Sendikacılığı” ilkesini benimseye-
rek, sizin idareciniz, üstünüz, amiriniz değil, sizin hiz-
metkarınız olduğumuzu ilan ettik. Ve size hizmeti şe-
ref ve onur kabul ettik. İlkeli Hizmet Sendikacılığı’nın 
gereği olarak sadece üyelerimizin sosyal ve ekonomik 
hak ve menfaatlerini savunmakla yetinmiyoruz; ayrı-
ca, din hizmetinin veriminin ve etkinliğinin artması 
için de çalışıyoruz. 

Din görevlisi kürsüde, minberde ve mihrapta Pey-
gamberimizin verdiği hizmeti veriyor. Bu çok şerefli 
ve onurlu bir hizmettir. Onun için “Din görevlisine 
hizmeti, dine hizmet olarak görüyoruz.

Başkalarının yaptıklarını sahiplenmek veya baş-
kalarını karalamak yerine, “İlkeli Hizmet Sendika-
cılığının” gereği olarak bugüne kadar olduğu gibi ve 
bugünden sonra da sadece yaptıklarımızı ve yapmak 
istediklerimizi söyleyeceğiz. Çünkü   “Çamur at, tut-

mazsa izi kalır.” mantığı ile başkalarını karalamayı, 
yapacak işi ve söyleyecek sözü olmayanlar yapar. 
Atalarımız  “Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.” de-
miştir.  Ezbere konuşmak doğru değil.  Hep beraber üç 
yıldır yaptıklarımızı bir hatırlayalım;

* DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NA 1600 
KADRO ALINDI.

* MÜSTAFİ SAYILAN 800 CİVARINDA DİN 
GÖREVLİSİ  GÖREVE DÖNDÜRÜLDÜ.

* 12 BİN VEKİL İMAM, ASALETE GEÇİ-
RİLDİ.

* MAAŞLARA %20 ORANINDA ZAM YA-
PILDI. 

(Önceleri enflasyon oranında zam alınamazken ilk 
defa bizim de katıldığımız bir toplu görüşme ile enf-
lasyonun üç katı zam alınmış oldu. % 5 maaş zammı, 
40+ 40 seyyanen zam, aile ve çocuk yardımına zamla 
birlikte 2006 yılı için % 19.9 ortalama 110 YTL zam 
sağlandı.)

* SENDİKA ÜYESİ OLANLAR İÇİN 5 YTL 
SENDİKA ÖDENEĞİ ALINDI.

* YAZ KURSLARINA DERS ÜCRETİ ALIN-
DI.

* 2500 FAHRİ KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ-
NE SÖZLEŞMELİLİK HAKKI SAĞLANDI.

* 100 YTL EK ÖDEME ALINDI.

“Emek ve üretim” Önce buna karar vermek lazım. 
Mazeret yok. Evet, mazeret ve bahane Hz Ali’nin ifa-
desiyle en büyük yalandır.  Mazeret değil iş üretmeli-
yiz. Evet biz iş üretiyoruz bu sene de; 

* RESMİ VE BAYRAM TATİLLERİNDE GÖ-
REV YAPANLARA MESAİ ÜCRETİ GELİYOR.

DİYANET-SEN, üyelerinden aldığı yetki ve gü-
veni önemli bir kredi olarak görmeye ve bu güven ve  
krediyi tüketmeden üyelerine hizmet için kullanmaya 
devam edecektir.  Evet değerli arkadaşlar!

Biz sıradan insanlar olamayız. Sıradan insanların 
peşinden giden değil, yaşadığı toplumda iz bırakan-
lardan olmalıyız. Onun için bizim daha yapacak ço-
ook işimiz var. 

İlyas BAŞ
Genel Teşkilatlanma Sekreteri 

Yapacak 
çoook işimiz var…

i.bas@diyanet-sen.org.tr
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1. Açık Olma:
Olduğunuz gibi görünün, göründüğünüz gibi olun.
Başkalarını yanıltan, kendini de yanıltır.
Şeffaf olun, insanlar ancak o zaman size güvenirler.
“Doğruya doğru” demekten kaçınmayın. 
2. Adam Yetiştirme:
Kendinizden verdiğiniz hiçbir şey sizden bir şey eksiltmez.
Çalışanları   teşvik   edin,destekleyin, rehberlik   edin   

ve   başarısızlığa   uğradıklarında savunun.
Çalışanları,”müteşebbis” olarak geliştirin ve destekle-

yin; zekice risk almalarını teşvik edin.
Çalışanlara düşüncelerini ve tavsiyelerini sorun.Bu on-

ların perspektiflerini genişletir ve genellikle yararlı fikirle-
rin doğmasına yol açar. 

3.Bilgi Ve Tecrübe Sahibi Olma:
Çalıştığınız alandaki başarılı kişilerin bilgilerinden     

faydalanın, bunları kendi realitelerinizle karşılaştırın ve 
yararlı olacak bilgileri uygulamaya koyun.

Bilgilerinizin doğruluğunu her fırsatta kontrol edin. 
Tecrübelerinizden yararlanmayı bir hayat tecrübesi haline 
getirin.

4. Bilgi Toplama Yeteneği:
Bilmediklerinizi bilenlerden öğrenin,başkalarının de-

neyimlerinden yararlanın.
Meselenin özüne inin, doğru soruları sorun. Sorularınız 

basit, dolaysız ve odaklanmış olsun. Cevaplayanı somut ve 
açık bir yanıt vermeye mecbur bırakın.

Sessiz kalmasını bilin. Sessizlik, çoğunlukla karşınız-
daki kişiyi daha fazla şey söylemeye motive eder. Bu ilave 
yorumlar genellikle kişinin gerçekte ne düşündüğünü daha 
doğru yansıtır.

İyi dinlemesini bilin. İyi dinlemek, güzel konuşmak ka-
dar güçlü bir iletişim ve etkileme aracıdır.

Bilgi toplamak için her türlü teknolojiden yararlanın, 
gerekli masraflardan kaçınmayın.

Bilgi toplayabileceğiniz herkesten yararlanmaya çalışın.
Alanınızda şahsen tanımadığınız kişiler hakkında da 

bilgi toplayın.
5. Kendini Bilme:
Kendini bilmeyen başkalarını da tanıyamaz.
Başarılarınızı büyütmeyin, başarısızlıklardan ders alın.
Her şeyi kendinize mal etmeyin. Çalışanların katkıla-

rını tanırsanız,  kişileri yeni başarılarınız için motive etmiş 
olursunuz.

Kendinizi eleştirecek kadar olgun olun. Kendinizi de-
vamlı kandırabilirsiniz, başkalarını ancak bir süre yanılta-
bilirsiniz.

6.  Cesur Olma:
Olaylardan    kaçmayın, aksine   üzerine   gidin.Koşul-

lara    ve   olaylara    körü    körüne    boyun eğmeyin, onları 
yeniden işleyin.

Kötü haberlerin ve yanlış davranışların ürkütücü etki-
sine teslim olmayın.

•  Bir yönetici sorumluluktan kaçmamalıdır. Görev ve 
sorumluluk adamı teslim olmaz. Olumsuz yönde de olsa, 
zamanında cesur kararlar vermesini bilin.

• Zor bir durumla karşılaşsanız bile, azminizden hiçbir 
şey kaybetmeyin. 

7.Dayanıklı Olma:
Bazı zeki ve becerikli yöneticiler, fiziksel dayanma 

güçleri olmadığından başarısızlığa uğrarlar.
Stres altında da normal şartlardaki performanslarını 

gösteremeyen yöneticiler, başarısızlığa mahkumdur. Çün-
kü stres iş hayatının bir parçasıdır.

Her işe başlamak ve durmak zaman alır. Bir işe başladı-
ğınızda o işi bitirecek kadar sabır,sebat ve dayanıklılığınız 
olsun. 

8. Karşısındakini Dinleme Alışkanlığı:
Yanlış bir adım attığınızı fark ettiğinizde, geri çekil-

mekten çekinmeyin.
Hatanızda ısrar etmeyin.
Hatanızda ısrar etmemek, hatasız olmaktan daha önem-

lidir.Çünkü iş yapan hatasız bir yönetici olamaz.
Devamlı mazeret bulan ve karşısındakinden bir şey öğ-

renmeyen yönetici.gelişmeyi ve düzelmeyi önler.
Karşınızdakileri uyarılarına kulak verin.
Bir yönetici sürekli kendini savunuyorsa, çok az şey 

öğrenebilir ya da hiç öğrenemez. 
9.Soyut Düşünebilme Yeteneği:
Her konuyu iyice muhakeme edin.
Soyut fikirlerinizi anlatabilmek için somut örnekler verin.
Yapacağınız işleri kafanızda canlandırarak tüm olası-

lıkları gözden geçirin.
• Yazma, not alma ve şekillendirme alışkanlığı edinin.
10.Emri vakiye  İzin Vermeme:
Size söylenen her şeyi gerçeğin süzgecinden geçirin, 

başkalarının sizi yanıltmasına izin vermeyin.
Herhangi bir kişi hakkında size iyi veya kötü söz söy-

leyen olursa bunu dinleyin, fakat bütün hakikat ortaya çık-
madan o sözle hareket etmeyin.

Laf   altında   kalmayın. Aksi   takdirde   karşınızdakiler   
size layık olmadığınız   bir   şekilde davranır, sizi aptal 
yerine koymaya çalışır.

Emrivakiye fırsat vermeyin. Aptalca   kurnazlık   ya-
panlar bunun   geçerli   bir yöntem olmadığını anlasınlar.

 11.Esnek Olabilme:
Davranışlarınızda esnek olun, peşin hükümlerle hare-

ket etmeyin.
Görüşmelere her zaman hazır olun, fakat temel istekle-

rinizden ödün vermeyin.
Bir olay hakkında geniş boyutlu düşünün ve çözümü 

alışılagelmiş de olsa uygulamaya koyun.
Davranışlarınız düşüncelerinizin uygulanmasını kolay-

laştıracak şekilde esnek olsun.
• Yapmak istediğiniz büyük değişiklikleri bir defada 

değil, adım adım uygulayın

Zeki ÇOLAK
Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri

LİDERLİK NASIL OLMALIDIR?

z.colak@diyanet-sen.org.tr



ZONGULDAK- Zonguldak Şubemizin I. 
Olağan Kongresi 3 Aralık 2006 Pazar günü Zon-
guldak Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçek-
leştirildi.Kongreye Genel Başkanımız Ahmet 
YILDIZ ve Genel Yönetim Kurulu Üyelerimizin 
yanında Memur-Sen Genel Başkanı Dr. Ahmet 
AKSU, Diyanet-Sen Ankara Şube Başkanımız 
Bekir KORKMAZ, Düzce Şube Başkanımız Şa-
ban COŞKUN ve Karabük İl Temsilcimiz Fazlı 
ÖZÇELİK katıldı. Ayrıca AK Parti, Saadet Parti-
si ve Doğru Yol Partisi Zonguldak İl Başkanları 
ile Memur-Sen Zonguldak İl Temsilcisi katıldı. 

Kongrede Divan Başkanlığını Genel Teşki-
lat Sekreterimiz İlyas BAŞ yaptı. Yapılan seçim 
sonucunda ise Zonguldak Şube Yönetim Kurulu 
şu isimlerden oluştu; Şube Başkanı Halil İbra-
him KULAÇ, Şube Sekreteri Polat Osman YIL-
MAZ, Şube Teşkilat Sekreteri Hikmet KÜÇÜK, 
Şube Mali Sekreteri İbrahim KOMŞUCU, Şube 
Mevzuat Sekreteri Şeref GÖKYAR, Şube Eğitim 
Sekreteri Bekir GÜNAYDIN ve Şube Araştırma 
ve Dış İlişkiler Sekreteri Hüseyin GÖKGÖZ ola-
rak belirlendi. 

Diyanet-Sen Zonguldak İl Teşkilatını kuran 
ve bugünlere taşıyan Osman YILDIRIM yeni yö-
netimde yer almayacağını bildiren bir konuşma 
yaptı. Konuşmasının ardından kendisine Genel 
Merkezimiz tarafından çiçek ve plaket verildi.

HATAY – Hatay Şubemiz 17 Aralık 2006 Pa-
zar günü 2. Olağan Kongresini Belediye Büyük 
Park salonunda yaptı. Toplantıya Genel Başka-
nımız Ahmet YILDIZ ve Genel Merkez Yöne-

KONGRELER 
(ZONGULDAK, HATAY, ÇORUM, )
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tim Kurlu üyelerimizle birlikte AK Parti Hatay 
Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Sadullah 
ERGİN, İl müftü Vekili, Vakıflar Bölge Müdürü, 
Osmaniye İl Temsilcimiz Hasan DEMİR, Adana 
İl Temsilcimiz Ali DAMAKSIZ, Kilis İl Tem-
silcimiz Recep YILDIZ, Gaziantep Memur-Sen 
Başkanı Ahmet TAHİROĞLU ve çok sayıda bü-
rokrat katıldı.

Kongre sırasında Genel Başkanımız Ahmet 
YILDIZ tarafından TBMM’de Vekil İmamların 
asalete geçirilmesi yönündeki teklife ilk imza 
atan AK Parti Hatay Milletvekili ve Grup Başkan 
Vekili Sadullah ERGİN’e hediye verdi.

Genel Başkanımızın geniş bir konuşma yaptı-
ğı ve Divan Başkanlığını Genel Araştırma ve Dış 

İlişkiler Sekreterimiz Lütfi ŞENOCAK’ın yaptı-
ğı kongrede tek liste ile seçime gidildi. Hatay Şu-
bemizin 2. Olağan Kongresi sonucunda şube yö-
netim Kurulu şu şekilde oluştu: Şube Başkanı Ali 
BAYIR, Şube Sekreteri Hüseyin KAHRAMAN, 
Şube Teşkilat Sekreteri İbrahim KARTAL, Şube 
Mali Sekreteri Hasan DÜZENLİ, Şube Mevzuat 
Sekreteri Ali İPEK, Şube Eğitim Sekreteri Cey-
lan TUNCER ve Şube Araştırma ve Dış İlişkiler 
Sekreteri Mehmet KÖSE oldu.

ÇORUM - Çorum Şubemiz 18.11.2006 ta-
rihinde ÇESOB Konferans Salonunda I. Olağan 
Kongresini gerçekleştirdi. Kongreye Genel Baş-
kanımız Ahmet YILDIZ ve Genel Merkez yö-
netim Kurulu üyelerimizle birlikte TBMM Eski 
Başkanı Yasin HATİPOĞLU, Samsun 1 Nolu 
Şube Başkanımız Hacıbey ÖZKAN ve Çorum 
Kur’an Kursları Müdürü Mehmet ÇINAR katıl-
dı. 

Divan Başkanlığını Genel Sekreterimiz Meh-
met BAYRAKTUTAR’ın yaptığı kongrede yapı-
lan seçim sonucu Şube Yönetim Kurulu şu şe-
kilde oluştu: Şube Başkanı Muammer ÖZCAN, 
Şube Sekreteri Cavit ÇAKAL, Şube Teşkilat 
Sekreteri Mustafa DOĞAN, Şube Mali Sekreteri 
Ömer YANKUN, Şube Mevzuat Sekreteri Hüse-
yin ŞEKER, Şube Eğitim Sekreteri Ali ÖZDE-
MİR ve Şube Araştırma ve Dış İlişkiler Sekreteri 
Orhan KURT oldu.

��
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Remzi SARIOĞLU
Genel Mali Sekreter

Sendikal Bilinç

Ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda yaşa-
nan ve her biri yaygınlaşarak artan tüm sorunların 
temel nedeni, insan hak ve hürriyetlerini, demok-
ratikleşmeyi ve insan emeğini dışlayan politika-
dır.

İktidarların sosyal ve ekonomik politikaları 
ile yeniden yapılanma ve bir türlü çıkarılamayan 
grevli ve toplu sözleşmeli sendika yasası; sendika-
ların örgütlenmesinde ciddi sorunlar ortaya çıkar-
maya başlamıştır. Böylece sendikalar tabanlarını 
yitirme tehdidi ile karşı karşıya kalmışlardır.

Ülkemizde, sendikal hareketin güçlenmesi, et-
kinlik ve varlık kazanabilmesinin temel siyasal 
şartı demokratikleşmektir. Demokratikleşmenin 
önündeki engellerin kaldırılması geniş ölçüde sen-
dikal hareketin oluşumuna ve etkinliğine bağlıdır. 
Toplumsal yaşamın her alanında demokratikleşme 
istemimiz sendikalar içinde bir örgüt olarak varlı-
ğını koruyabilmenin, etkin olmanın ve geniş üye 
tabanına sahip olabilmenin şartıdır.

Sendikal hareket, ülkemizin siyasal, ekonomik 
ve toplumsal şartlarından önemli ölçüde etkilen-
mektedir. Devletin yapısı, siyasi ortam ve rejim, 
kamu görevlilerinin kişisel tavır ve davranışları, 
toplumsal olaylar karşısındaki duyarlılıkları ve bu 
olaylara bakış açıları ve sendikacılık hareketi üze-
rinde etkili olmaktadır. Bu nedenle;

- Eğitim faaliyetleri ile sendika-üye ilişkisi 
kuvvetlendirilmeli ve sendikal bilinç taze tutul-
malıdır.

- Sendika-demokratik kitle örgütleri ve kamu-
oyu ilişkisi yeniden değerlendirilmeli, kamuoyu 
desteği sağlanmalı ve yeni örgütlenme stratejileri 
geliştirilmelidir.

- Sorunların ortak olduğundan hareket ederek 
sendikalılar sendikasız tüm kamu görevlilerine 
ulaşmalı onları da sendikalı yapmalı ve onlara 
sahip çıkabilmeli, onların sorunlarına da çözüm 
üretilmelidir.

- Sendikalar kamu görevlilerinin kısa ve uzun 
vadeli hak ve menfaatlerini korumaya yönelik po-
litikalar belirlemelidir.

Sendikal alan bir mücadele alanıdır. Sendika-
ların hareket alanlarını ve etkilerini azaltmak ida-
renin her zaman gündemindedir. Kimi zaman ya-
salarla, kimi zaman yasaları çiğneyerek sendikal 

hareketi etkisizleştirirken, sendikal hareketi kendi 
içinde bölmek, toplumsal yaşantı içinde işlevsiz 
hale getirmek için çabalarını arttırmaktadır.

Bu çabalar karşısında ise sendikalar bir daya-
nışma sandığı ya da bir dernek niteliğinden kur-
tulup, kamu görevlilerinin hak ve çıkarları için 
mücadele eden sivil toplum örgütleri olmalı, yani 
temel görevlerini yerine getirmelidirler.

Şunu açıkça belirlemeliyiz ki, idare çok kere 
acımasızdır, yalnız kamu görevlilerinin sendikal 
anlamda örgütlenmesi sonucu bazı gerçekleri ka-
bul etmek, sendikaları kabul etmek durumunda 
kalmıştır.

Avrupa’da ve dünyada sendikal hareket, çalı-
şanların sendikal bilinç düzeyinin, özgür iradele-
rinin gelişmesi, gönüllü katılımları ile güçlenmiş, 
gelişen şartları göre karşı politikalar belirleyebil-
miştir.

Ülkemizde ise toplumdaki her şeyin devletten 
beklenme geleneği sendikal bilinç ve örgütsel an-
layışlara da yansımıştır. Kamu görevlileri ya tüm 
sorunlarının sendika tarafından çözüleceğine ina-
narak ya da sadece üye olmuş olmak için sendika-
ya üye olmaktadırlar.

Üye kendi sendikasının, ortak çıkarlar temelin-
de dahi örgütsel mücadelede yerini alamamakta-
dır.

Yasalar ve çeşitli idari baskılar ise memurun 
sendikaya üye olmasının önüne geçebilmektedir. 
Bazıları ise özellikle yerini ve işini korumak için 
sendikalardan uzak kalmaktadır.

Gelecek kuşaklara yaşanası bir dünya bırak-
mak için kararlı bir mücadele veren sendikamız; 
biz ve ötekiler ayrımı gözetmeden, “din görevlisi-
ne hizmet, dine hizmettir.” Anlayışı ile hedeflerine 
ulaşacaktır.

Bu amacı gerçekleştirmek gayesiyle yurt ça-
pında sendikal bilincimizi geliştirmek için bölge-
sel bazda eğitim programları düzenlenmiştir.

Şube yöneticilerimiz, il ve ilçe temsilcilerimi-
zin katılımı ile gerçekleşmesini arzu ettiğimiz böl-
gelerde yapılacak toplantılara davet edildiklerinde 
duyarlı davranılacağından eminim.

Selam ve sevgilerimi sunarım.

r.sarioglu@diyanet-sen.org.tr
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Ağrı İl Temsilciliği Yemekte Buluştu

Diyanet-Sen Ağrı İl Temsilciliği tarafından 
09.10.2006 tarihinde verilen yemeğe Ağrı İl 
Müftüsü Veysel Çakı, Şube Müdürü Abdullah 
Salman, müftülük personeli, şehir merkezinde 
çalışan din görevlileri ve basın mensupları katıl-
dı.

İl Temsilcisi M. Emin Muğlu yemek progra-
mında yaptığı konuşmada; imamların birlik ve 
beraberliğinin önemine işaret etti. Merkez Camii 
İmam-Hatibi Mehmet Taner, böyle bir yemeğin 
ilk defa verildiğini söyleyerek ve tüm imamlar 
adına sendika yöneticilerine teşekkür etti ve bu-
nun devamını istedi.

Akhisar Diyanet-Sen’ den İmamlara Plaket

 Diyanet-Sen Akhisar İlçe Temsilcisi Seba-
hattin Umutlu Akhisar’daki Ramazan ayı boyun-
ca hatim ile namaz kıldıran imamlara teşekkür 
plaketi verdi. 

Görevlerinde başarılı olarak plaket alan Kan-
tarcıoğlu Cami imamı Adem Çakır, Hacı Em-
rullah Cami imamı Süfyan Köse, Hilaliye Cami  
Müezzini Serdar Öz, Şehirüstü Cami imamı 
Yahya Daracı, Hayırseverler Cami İmamı İdris 
Akbaba, Emekli Yıldız Cami İmamı Remzi Al-
tunkaynak aldıkları bu plaketler için çok mutlu 
olduklarını belirttiler. 

Akhisar İlçe Temsilcimiz Sebahattin Umutlu, 
emekli olan Akhisar Müftüsü İsmail Fehmi’ye 
teşekkür plaketlerini sendikamız adına verdi.

Çanakkale Şubemizden 3.’ye plaket

Diyanet İşleri Başkanlığının kaliteli bir hiz-
met ve din görevliliği liyakatını yükseltmek 
amacına yönelik, her yıl kutlanan “Camiler ve 
Din görevlileri Haftası”nda, din görevlileri ara-
sında yapılan Kuran’ı Kerimi ve Ezanı güzel 
Okuma ile Hafızlık Yarışmasında Türkiye 3.’sü 
olan Aziz Çınar’’a Çanakkale Diyanet-Sen Şube-
si tarafından plaket verildi.

Çanakkale Diyanet-Sen Şube Başkanı Sefa-
hattin Çiloğlu, plaket töreninde yaptığı açıkla-
mada, Çınar’ı Çanakkale’yi başarı ile temsil etti-
ği için teşekkür ederek, tebrik etti. 

ŞUBELERİMİZDEN HABERLER
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Hafızlar yarışması 3.’sü Çınar ise, “Şehitler 
diyarı Çanakkale Türkiye birinciliğine layık idi. 
Ancak üçüncü olabildik. Bundan sonraki yarış-
malara ilimizden katılacak arkadaşlar, birinciliği 
elde edeceklerdir. Ayrıca bu mutlu günümde Ça-
nakkale Diyanet- Sen’in yanımızda olmasından 
dolayı, çok mutlu oldum, kendilerine teşekkür 
ederim” dedi. Plaket törenine Çanakkale İl Müf-
tüsü kamil Baran da katıldı.

Elazığ Şubemizden asalete geçen görevlile-
re program

Harput Balakgazi tesislerinde düzenlenen 
programda din görevlilerine yemek ikramında 
bulunuldu. 108 Aday İmam Hatibin katıldığı 
program Elazığ Şube Başkanımız Murat Ergen’in 
açılış konuşmasıyla başladı. Görevlilerimize Di-
yanet-Sen ve sendikalı olmanın önemi anlatıldı. 
Programda söz alan Aday İmam-Hatipler asalete 
geçmeleri konusunda Diyanet-Sen’in göstermiş 
olduğu çabadan dolayı müteşekkir olduklarını 
dile getirdiler.

Erzurum Şubemiz Bayramda Kimsesizler 
Evini ziyaret etti

Diyanet-Sen Erzurum Şube Başkanlığı Ra-
mazan Bayramında Kimsesizler evine giderek 
kimsesizlere çeşitli hediyeler verdi, bayramlarını 
tebrik etti.

Gümüşhane İl Temsilciliğimizin Piknik 
Programı

Diyanet-Sen Gümüşhane İl Temsilciliği 
15.08.2006 tarihinde Kent Ormanında  din gö-
revlilerinin yoğun katılımı ile bir piknik progra-
mı gerçekleştirdi. Piknikte din görevlilerinin bir-
lik, beraberlik ve dayanışmaları sergilendi.

İl Temsilcisi Mürsel Gergin ve müftü vekili 
birer konuşma yaparak bu tür faaliyetlerin güzel 
olduğunu ve devam edeceğini ifade ettiler.

İstanbul 2 Nolu Şubemizin Filistin ve Lüb-
nan’ a yardımı:

22 Eylül 2006 Cuma günü İstanbul 2 Nolu 
Şube Sekreteri ve Maltepe Camii İmam-Hatibi 
Cihat DURMUŞ’ un öncülüğünde Maltepe Din 
Görevlileri ve Maltepe Halkının katkılarıyla top-
lanan kuru gıda, giyim ve ilaçlarla yüklü bir tır 
Filistin ve Lübnan’a Cansuyu Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği aracılığıyla gönderildi. Bu-
nun yanında Lübnan’a Cansuyu Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği yetkililerine 5000YTL tes-

25��



26

lim edildi.. Ayrıca yine organize bir tır 20 Ekim 
2006 Cuma günü yola çıktı.

Kütahya Şubesi’nden Yemekli Program

Kütahya Şubemiz 09.10.2006 tarihinde üye-
lerine yönelik bir  yemek verdi.Kütahya Öğret-
menevi Lokalinde verilen yemeğe katılım bekle-
nenin de üzerinde gerçekleşti. 

Yemeğe çok sayıda davetli üyenin yanısıra 
Diyanet-Sen genel merkezinden;Genel sekre-
ter Mehmet BAYRAKTUTAR,Genel Eğitim 
Sekreteri Süleyman BAHADIR,Genel Mev-
zuat Sekreteri Zeki ÇOLAK ,Kütahya İl Müf-
tüsü Hüseyin ŞİMŞEK, Müftü Yardımcısı 
Necati KARA, Daire Amirleri, Sivil Toplum 
Örgütü ve Siyasi Parti Temsilcileri katıldı. 

Karagöz Camii İmam-Hatibi Mustafa 
AKYILDIZ’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim Ti-
lavetinin akabinde başlanan yemeğin ardın-
dan kürsüye gelen Şube Başkanı Nazif KO-
CAÇOBAN: bu tür programların geleneksel 
hale geldiğini ve programının önümüzdeki 
yıllarda da daha da kapsamlı bir şekilde ya-
pılması dileğinde bulunarak katılımcılara te-
şekkür etti. 

Genel Merkez yöneticilerinin son sendi-
kal gelişmeler hakkında bilgi vermelerinin 
ardından program sona erdi.

Kütahya Şubemiz’den Ç E K’e  ziyaret

Diyanet-Sen Kütahya Şube Başkanı ve 
Memur-Sen Mali Sekreteri Nazif Kocaço-
ban, Şube Sekreteri Ali Gümüş, Şube Mali 
Sekreteri Hasan Karakaya ve Şube Teşkilat 
Sekreteri Ülfet Balon’ dan oluşan bir heyet 
Kütahya Çocuk Esirgeme Kurumunu ziyaret 
etti.Yapılan ziyarette Kurum Müdürü Hamdi 
Soyöz kurum hakkında bilgi verdi ve ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kim-
sesiz çocuklara devletimizin her türlü maddi 
imkanı sağladığını fakat çocukların topluma 
adapte olması bakımından ilgi ve şefkate ih-
tiyaç duyduklarını ve böylesi ziyaretlerin ço-
cuklar açısından çok önemli olduğunu belirt-
ti ve bu ziyaretlerin devamını beklediklerini 
dile getirerek teşekkür etti. 

Şube Başkanı Nazif KOCAÇOBAN da 
yaptığı konuşmada, böyle kurumlara gerekli 
ilgi ve alakayı bundan sonra da gösterecekle-
rini ve bu ziyaretlerin devam edeceğini belir-
terek burada bulunan çocuklarımızın topluma 
kazandırılmasının gerekliliğine dikkat çekti.
Daha sonra kurum kütüphanesine ve yurtta 
kalan çocuklara Diyanet-Sen heyetince Di-
yanet Yayınlarına ait kitaplar hediye edildi.

Trabzon Şubemiz 2006 Yılının Vaizini, 
İmamını, Kur’an Kursu Öğretcisini ve Müez-
zinini Seçti

Yılın vaizi Niyazi Albayrak’a plaketini Me-
mur-Sen Bölge Başkanı Mehmet Kazancı, Yılın 
imamı Hasan Çakıroğlu’na plaketini Diyanet-Sen 
Trabzon Basın Sekreteri Celalettin Akçadoğan, 
Yılın Kur’an Kursu Öğreticisi Ahmet Özdemir’e 
plaketini Trabzon Şube Başkanı Ömer Tutuş, Yı-
lın Müezzini Yusuf Yamak’a Diyanet-Sen Trab-
zon Mali Sekreteri Temel Ceylan verdi.
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Zeytinburnu İlçe Temsilciliğimizden 
Emekli Din Görevlilerine Plaket:

Diyanet-Sen Zeytinburnu İlçe Temsilciliği 
tarafından Kasım-2006 Aylık Personel Toplantı-
sında düzenlenen tören ile emekli olan Maltepe-
Demirciler Çarşı İmam-Hatibi Haydar KAYA’ ya 
plaket verildi. Plaketi Zeytinburnu İlçe Temsilci-
si Bekir ÖZÇELİK ve Din Görevlileri Derneği 
Başkanı Ahmet AYDOĞDU takdim etti.

İlçe Temsilcimiz tören sonrası yaptığı konuş-
mada “ Gecikmeli olarak yapılan emeklilik töre-
ni nedeni ile değerli üyemiz Haydar KAYA’dan 
özür diler, DİYANET-SEN camiası olarak bun-
dan sonraki yaşamında Allah’tan sağlıklı ve hu-
zurlu günler geçirmesini dileriz” dedi. 

Geleneksel hale gelen plaket verme törenine 
personel büyük oranda iştirak ederek bu güzelli-
ği paylaştılar. Tören sonrası müftülük personeli 
ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Diyanet-Sen’den Diyarbakır sel zedelerine 
yardım

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde meydana gelen 
sel felaketinde zarar gören vatandaşlara Diyar-
bakır Şubemiz tarafından yorgan, yatak ve halı 
yardımı yapıldı.

Geçtiğimiz ay Çınar İlçesi’nde meydana ge-
len sel felaketinin yaraları sarılırken, Diyarbakır 
Şube yönetimimizin, mağdur olan vatandaşlara 

yönelik yaptığı yardım kampanyası sonuçlandı. 
Genel Merkezimizin de verdiği destekle Çınar il-
çesinde selden zarar gören vatandaşlara yorgan, 
yatak ve halı yardımı mağdur vatandaşlara ulaş-
tırıldı.

Ayrıca selden zarar gören din görevlilerine 
nakdi yardım yapıldığını belirten Diyarbakır 
Şube Başkanımız M. İsmail GÜLOĞLU; “Mev-
lam bu acıları bir daha yaşatmasın. Karınca ka-
rarınca ne yapabildiysek, destek olmaya çalıştık” 
dedi.  

Bursa Şubemizden Yemek

Bursa Şubemiz tarafından tertiplenen iftar 
programına Genel Başkanımız Ahmet Yıldız ve 
Genel Eğitim Sekreterimiz Süleyman Bahadır 
katılmışlardır. Programa ayrıca İl Müftüsü, Müf-
tü Yardımcıları, Memur-Sen’e bağlı Sendikaları-
mızın Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile 
birlikte çok sayıda din görevlisinin katıldığı iftar 
programı İller Bankası Sosyal Tesislerinde ger-
çekleştirildi.

Samsun 1 Nolu şube ve ilçe temsilcilikleri 
aylık toplantılarını yapıyor

Kırşehir İl Temsilcisi Aziz Çetin ve yönetim 
kurulu üyeleri Akpınar İlçesini ziyaret etti

Balıkesir Şubesi’nde düzenlenen eğitim se-
mineri çalışmalarına geniş katılım sağlandı
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Süleyman BAHADIR
Genel  Eğitim Sekreteri

Bölge Toplantıları ve                
Diyanet-Sen Farkı

Eskiden beri bir iddiamız var: Diyanet-Sen 
öncü sendika.

Yetki verdiniz yüzünüzü kara çıkarmadı.
Kısa zamanda çok başarılar elde etti.
Ankara’da sendikacılık arenasında isminden 

bahsedilen sendika haline geldi.
Basın da sözüne itibar edilen sendika haline 

geldi.
Kısaca Diyanet-Sen Bir Marka oldu.
Bu marka daha mükemmel olmalı dedik.
Önce teşkilatlanmamızı tamamladık.
Tüm Türkiye’de örgütlendik. 
Daha sonra eğitim dedik
2007 yılını eğitim yılı ilan ettik
Bölge toplantıları yapalım, tüm teşkilatımızı 

eğitelim dedik.
Teşkilatımızı 13 bölgede toplamaya karar 

verdik
13 Bölgede şube yönetim kurulu, il ve ilçe 

yönetim kurulu üyelerini toplamaya ve sendikal 
eğitim vermeye karar verdik.

Artık sendikamız o ilin o ilçenin en önde 
sendikası olsun. Çünkü biz din görevlisiyiz, 
toplumun önündeyiz, sivil toplumda da en önde 
olmalıyız. Bu konuda genel merkezimiz iyi bir 
hazırlık yaptı.

Anadolu’daki tüm yöneticilerimize;
Hukuk Müşavirimiz  “Haklarımız ve gü-

vencelerimiz” Kişisel gelişim uzmanımız  
“Liderlik ve hizmette kalite,” Genel başkanımız 
gündemi ve kazanımlarımızı, Yönetim kurulu 
üyelerimiz ise kendi branşlarındaki birikimlerini 
anlatıyor. Tüm şube, il ve ilçe yönetimlerimiz ise 
il ve ilçelerdeki çalışmalarını anlatıp yeni hedef-
lerini belirliyorlar.

Kısacası artık kurumsallaşıyoruz. Mükem-
melleşiyoruz, büyüyoruz, başardık en iyisini 

yapmaya çalışıyoruz.

Bunu da yapacağız, çünkü inancımız bize 

“inanıyorsanız başarırsınız” diyor.

Biz Türkiye’nin en başarılı sendikası olacağı-

mıza inandık ve başardık. Tüm il ve ilçelerin en 

başarılı sendikası olacağız. 

Bunu siz üyelerimizle başaracağız. Bunu siz 

şube il, ilçe yönetimleri ile başaracağız. B u n u 

genel merkezimizle başaracağız. Bunu bir Me-

mur Sen ailesi, Diyanet-Sen ailesi olarak başara-

cağız.

Çünkü biz bu milletin önündeyiz. Bu önderli-

ğimiz devam edecek.

Çünkü biz bu milletin, camiamızın değer yar-

gılarını, değer yargımız kabul ettik.

Çünkü biz inancımızın değerlerini, baş tacı 

ettik.

Çünkü biz ülkemizi, insanımızı, kurumları-

mızı, amirlerimizi, diyanet çalışanlarını, vakıf 

çalışanlarını çok seviyoruz.

Bu sevgimizin karşılığını vermeye çalışıyo-

ruz.

Üyelerimizden ve camiamızdan bir tek iste-

ğimiz var. Bizi izlemeye devam edin, üye olma-

yanlar üye olarak bizi daha da cesaretlendirsinler.

Lütfen bizi sorularınızla rahatsız edin. Bizi daha 

çok çalışmaya itin.

s.bahadir@diyanet-sen.org.tr
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15  AĞUSTOS  2006: TOPLU GÖRÜŞMELER 
BAŞLADI

Başbakanlıkta Devlet Bakanı ve Başbakan Yar-
dımcısı M. Ali ŞAHİN’in başkanlığında Memur-Sen, 
Kamu-Sen ve KESK Genel başkanları ile yetkili sen-
dika Genel Başkanlarının, Kamu İşveren Sendikası 
temsilcileri ile üst düzey Maliye Hazine ve Personel 
Dairesi bürokratlarının hazır bulunduğu Toplu Görüş-
meler başladı.

29 AĞUSTOS 2006 : TOPLU GÖRÜŞME MU-
TABAKAT METNİ İMZASI

Toplu Görüşmelerde  6. ve son tur yapıldı. Görüş-
meler sonunda mali konuda çıkan anlaşmazlık üzerine 
Hükümetle Memur-Sen arasında sosyal konularda 30 
maddelik bir mutabakat imzalanarak görüşmeler sona 
erdi.

7 EYLÜL 2006 : KANAL D RÖPORTAJ

Türkiye’de boş camiler ve camilerin boş olmasının 
doğuracağı sakıncalar konusunda bir röportaj gerçek-
leştirildi. Genel merkezde gerçekleşen röportajda Ge-
nel Başkanımız 16 bin caminin boş olduğunu ve cami-
lerin boş olmasının doğuracağı sıkıntıları dile getirdi.

7 EYLÜL : ALPEREN OCAKLARI’NIN ZİYA-
RETİ

Alperen Ocakları Genel Başkanı Serkan TÜZÜN 
ve Yöneticiler İhsan ULUSOY Çağrı YILDIRIM ve 
Ömer YILMAZ Genel Başkanımızı makamında  ziya-
ret ederek takdirle karşıladıkları çalışmaları dolayısı ile 
teşekkür ettiler. Ülke meselelerin konuşulduğu ziyaret-
te ayrıca  Alperen Ocakları’nın çalışmaları hakkında 
bilgi verildi. Genel Başkanımız Alperen Ocaklarına 
ziyaretleri ve çalışmalarından  dolayı teşekkür ederek 
başarılar diledi.   

8 EYLÜL  2006 :  SKY TÜRK  RÖPORTAJI

Boş kadrolar ve camilerde cemaat yapılanması 
konusunda Genel Başkanımız SKY TÜRK ‘ün canlı 
yayın konuğu oldu. Genel Başkanımız canlı yayında: 
“16 bin boş caminin doldurulması gerektiğini yıllardır 
söylüyoruz. Maalesef her geçen gün ne kadar haklı ol-
duğumuz görülmektedir ama kadrolar hala boş tutul-
maktadır.  Din hizmeti boşluk kabul etmez.” dedi. 

8 EYLÜL 2006 :  NTV  RÖPORTAJI

Camilerde boş kadrolar ve kadrosuz camilerde ya-
şanan sorunlarla ilgili NTV televizyonu Genel Merkez-
de Genel başkanımızla bir röportaj gerçekleştirdi.  

15 EYLÜL  2006 : CNN   CANLI YAYIN KO-
NUĞU

Genel başkanımız boş kadrolar ve kadrosu olmayan 
camilerin sorunları konusunda CNN’ nin canlı yayın 
konuğu oldu.

16 – 17 EYLÜL  2006 :   BOLU   EĞİTİM SE-
MİNERİ

2006-2007 yılını “Eğitim yılı” ilan eden sendika-
mız ilk eğitim programını Bolu’da gerçekleştirdi. Hiz-
met-İş Genel Başkanı Mahmut ASLAN ve HAK-İş 
danışmanı Yahya DÜZENLİ ve Hukuk danışmanımız 
Av. Abdülhamit GÜL’ ün konuşmacı olarak katıldığı 
eğitim programına il ve şube başkanları ile teşkilat sek-
reteri ve mali sekreterler katıldı.

19 EYLÜL 2006 :  PAPA HAKKINDA SUÇ DU-
YURUSU

Almanya’da yaptığı talihsiz konuşma ile yüce dini-
mize ve Hazreti Peygamberimize dil uzatma küstahlı-
ğını gösteren Papa’nın özür dilemesini ve ya ülkemize 
gelmemesini isteyen açıklamamızdan sonra hakkında 
Adalet Bakanlığı’na Papa hakkında İslam’a hakaretten 
suç duyurusunda bulunduk.

 22 EYLÜL 2006  : TV 5 RÖPORTAJ  

Ramazan öncesi boş olan camiler ve Kur’an Kurs-
ları konusunda Genel merkezde TV 5 tarafından Genel 
başkanımızla bir röportaj gerçekleştirildi. 

27 EYLÜL  2006 : HİLAL TV CANLI YAYINI-
NA İŞTİRAK 

Genel Başkanımız İstanbul’da yayın yapan HİLAL 
TV nin çay saati proğramına konuk olarak katıldı ve  
başta din hizmeti ve sendikacılık olmak üzere çeşitli 
konularda sorulan soruları cevaplandırdı. 

03  EKİM 2006 :   KİK ÖN TOPLANTISI

Yetkili Sendika olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ile 
üç yıldır sürdürdüğümüz Kurum idari Kurul görüşme-
lerinde 2006 yılı ikinci toplantısının ön görüşmesinde 
daha sonra gerçekleştirilecek görüşmelerin gündemi 
belirlendi. Daha sonraki görüşmelerle mutabık kalınan 
KİK kararları imza altına alındı.

14 EKİM 2006 :  FRANSA’YI PROTESTO

Fransa parlamentosunda kabul edilen “Ermeni Ya-
sası” nedeniyle Fransa, Ankara Büyükelçiliği önünde 
Memur-Sen tarafından yapılan basın açıklaması ile 
protesto edildi . Protesto’ ya Diyanet-Sen destek verdi.  

GENEL MERKEZ 
ÇALIŞMA RAPORU
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17 EKİM 2006 : HAK İŞ KURULUŞU

Hak-İş’in kuruluşu Otel Dedeman’da verilen bir if-
tarla kutlandı. Kuruluş yıl dönümü toplantısına Genel 
Başkanımız da iştirak ettiler. 

18 EKİM 2006 : YILIN DİN GÖREVLİLERİ ve 
ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLLERİNİN VERİLMESİ 

Genel Merkez tarafından düzenlenen iftar programı 
vesilesi ile yılın din görevlisi seçilen Kocatepe Camii 
İmam Hatibi Kadir TEMEL ile İstanbul vaizlerinden 
Mahmut TOPTAŞ’ a birer plaket sunuldu. Ayrıca hal-
kı din yönünden aydınlatan basın organlarının Anka-
ra temsilcilerine “ÜSTÜN HİZMET” ödülleri takdim 
edildi.

04 KASIM 2006 : ELAZIĞ MEMUR-SEN İL 
TEMSİLCİLİĞİ AÇILIŞI

Memur-Sen İl Temsilciliği ve bağlı sendikaların 
yeni yerine taşınmaları dolayısıyla yapılan açılışa Me-
mur-Sen Genel Başkanı ve Genel Başkanımız katıldı-
lar.

12-13 KASIM 2006 : ERZURUM BÖLGE EĞİ-
TİM SEMİNERİ

Erzurum Palandöken’de bulunan Sosyal Hizmetler 
tesislerinde gerçekleştirilen 1. Bölge Eğitim semineri-
ne Erzurum, Erzincan, Kars Bayburt, Ağrı, Ardahan ve 
Iğdır il ve ilçe yönetimleri katıldı. Basın açıklamasının 
ardından geçilen seminerde Eğitimci Elmas AKKUŞ 
ve Hukuk danışmanımız Abdülhamit GÜL sunumları-
nı yaptılar.  

14 KASIM 2006 : AĞRI VE IĞDIR İL MÜFTÜ-
LÜĞÜ ZİYARETLERİ

Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz Erzurum 
ve çevresindeki illere teşkilat çalışmalarında bulundu-
lar. Genel Başkanımız ve beraberindeki heyet Ağrı ve 
Iğdır il Müftülüklerini ziyaret ederek personelin sorun-
ları hakkında bilgi aldı. 

15 KASIM 2006 : ARDAHAN İL MÜFTÜLÜ-
ĞÜNÜ ZİYARET

Genel Başkanımız Erzurum Şube Başkanı ile bir-
likte OLTU ilçe müftülüğü toplantısına iştirak ettikten 
sonra ARDAHAN il müftülüğünü ziyaret etti. Daha 
sonra Tortum İlçe Müftüsünü ziyaret ederek görüş alış-
verişinde bulundu.

16 KASIM 2006 : ERZURUM ZİYARETLERİ

Erzurum M. Nuri YILMAZ Eğitim Merkezi, İl 
Müftülüğü ziyaretlerinin ardından Dadaş ve Karabekir 
Belediye başkanlarını ziyaret edildi. Karabekir Bele-
diye Başkanı ziyarette cami ve okulların temizliğinin 
belediye tarafından yapılması teklifimizi kabul ettiler.

18 KASIM 2006 : ÇORUM KONGRESİ

Çorum Şubemizin 1. Olağan Kongresi Genel Baş-

kanımız ve Genel 
Yönetim Kurulu 
üyelerimizin katılımı 
ile Esnaf ve Kefalet 
Odası Konferans Salo-
nunda gerçekleşti. Kong-
reye TBMM başkanvekil-
lerinden Yasin HATİPOĞLU’ 
nun yanı sıra siyasi parti temsilcileri, 
sivil toplum örgütü temsilcileri katıldılar. Diya-
net-Sen Samsun Şube Başkanı Hacibey ÖZKAN’ın da 
katıldığı kongrede Divan Başkanlığına Genel Sekrete-
rimiz Mehmet BAYRAKTUTAR getirildi. İki liste ha-
linde seçimlere gidilen kongrede Muammer ÖZCAN’ 
ın listesi en çok oyu alarak yeni yönetime seçildi. Bu 
güne kadarki çalışmaları dolayısıyla Hasan ŞENEL 
başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyor, yeni başkan 
ve yönetimini tebrik ediyor çalışmalarında başarılar 
diliyoruz.

24 KASIM 2006 : PORTEKİZ RADYO VE TV 
GÖRÜŞMESİ

Portekiz Radyo ve TV Genel Merkezimizi ziyaret 
ederek Genel Başkanımızla bir görüşme yaptı. Gö-
rüşmede din görevlileri sendikası başta olmak üzere 
Papanın ülkemizi ziyareti ve diğer konularda görüşler 
belirtildi.

27-28 KASIM 2006 : ŞANLIURFA BÖLGE 
TOPLANTISI

Urfa Öğretmen evinde gerçekleştirilen Bölge Eği-
tim Seminerine Urfa Mardin Adıyaman G.Antep ve 
Kilis İl ve İlçe yöneticileri katıldı. Genel Başkanın 
basın açıklaması ile saat 16.00 da başlayan programa 
Urfa Memur-Sen başkanı ve Memur-Sen e bağlı sendi-
kaların Urfa başkanları da katıldılar.

Genel Başkanın açış konuşmasından sonra Eğitim-
ci Elmas AKKUŞ “Liderlik ve Hizmet “ konulu su-
numunu yaptı. Daha sonra Hukuk Danışmanımız Av. 
Abdulhamit GÜL “Haklarımız ve Güvencelerimiz” 
başlıklı bir sunum yaptılar. Genel Yönetim Kurulu 
üyelerimizin konuşmalarından sonra il ve ilçe başkan 
ve temsilcilerimiz değerlendirme konuşmaları yaptılar. 
Ayrıca Urfalı sanat dostlarının sıra gecesi büyük beğe-
ni aldı.

03 ARALIK   2006  :  ZONGULDAK KONGRESİ

Zonguldak Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleş-
tirilen şube kongresine Genel Başkan ve Genel Yönetim 
Kurulu üyelerimizin yanı sıra Memur-Sen İl Temsilcisi 
ve Memur-Sen’e bağlı sendikaların temsilcileri katıl-
dılar. Divan Başkanlığını Genel Teşkilat Sekreterimiz 
İlyas BAŞ’ın yaptığı kongrede açış konuşması yapan 
kurucu başkan Osman YILDIRIM aday olmayacağını, 
görevi yeni arkadaşlara bırakacağını bildirdi.

Tek liste halinde gidilen seçimlerde Halil İbrahim 
KULAÇ başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulunu 
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tebrik eder çalışmaların-
da başarılar dileriz.

15 ARALIK 2006: 
“BAŞBAKAN EŞİNİ 

BOŞASIN MI?” BASIN 
AÇIKLAMASI

Genel Başkanımız  yaptığı 
yazılı açıklamada; “Başbakan eşi-

nin varlığı ile tehdit ediliyor. Ya eşinin türbanı ya da 
Çankaya’yı unut..Ne diyorsunuz yani Tayip Bey Emi-
ne Hanımı boşasın mı ve başını mı açsın?”diyerek tep-
ki gösterdi. 

Çankaya’ya çıkamayacağı ileri sürülen Tayyip 
Erdoğan’ın  Türkiye’nin Başbakanı olduğunu da hatır-
latan Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız, tepki-
lerini şöyle sürdürdü. “Öcü her zaman her yerde ve her 
makamda öcüdür. Başbakan ve eşi şimdi tehlike saçmı-
yor veya cumhuriyeti yıkmıyor da Çankaya’ya çıkınca 
mı tehlikeli olacaklar? Çankaya köşkü yoksa ayrı bir 
ülkenin makamı mı? Niye milletin iradesine saygı duy-
muyorsunuz? Hem ‘ bu ülkenin yüzde 99 Müslüman’ 
dır’ diyeceksiniz, hem de insanların inanç yaşamlarına 
ipotek koyacaksınız. Ayrıca möşke gidecekse Tayip 
Bey gidecek, eşi Emine Hanım değil. Sayın Başbakan 
açıkça siyasi tehdit altında. Deniliyor ki ‘ Ya eşinin 
türbanını aç veya boşa, aksi takdirde Çankaya’yı unut. 
Rahmetli Atatürk sağ olsaydı bu iddia sahiplerine ateş 
püskürürdü. O köşk kimselerin değil, milletin tümünün 
köşküdür.Ayrıca niye dininden korkan bir millet yarat-
maya çalışıyorsunuz?” 

16 ARALIK 2006 : İSKENDERUN TOPLAN-
TISI

İskenderun İlçe Temsilciliğimiz tarafından düzen-
lenen kahvaltılı basın toplantısına yönetim Kurulu ile 
beraber katılarak bir konuşma yapan Genel başkanımız 
Toplu Görüşmeler ve Ulusal Birlik hareketi dahil çeşit-
li konulara değindi. 

17 ARALIK 2006 : HATAY ŞUBE KONGRESİ

Hatay şubemiz 2. Olağan Kongresi Genel başkanı-
mız ve Yönetim kurulunun iştirakiyle gerçekleştirildi. 
Kongreye Hatay  milletvekili İl Müftü vekili Vakıflar 
bölge müdürü ve çok sayıda davetli iştirak etti. Tek lis-
te halinde gidilen kongrede Ali BAYIR yeniden şube 
başkanlığına seçildi.

Kongreye katılan Hatay Milletvekili ve AK Parti-
Gurup Başkan vekili Sadullah ERGİN’ e Genel Baş-
kanımız tarafından Vekil İmamların asalete geçirilmesi 
teklifine ilk imzayı atmaları dolayısıyla bir hediye tak-
dim edildi.

18 ARALIK 2006 : KİLİS ve KIRIKHAN TOP-
LANTILARI

Kilis’ te İl müftüsü ve çok sayıda din görevlisi tara-
fından  kurban kesilerek karşılanan Genel Başkanımız 

İl Müftülüğünün aylık olağan toplantısına katılarak 
uzun bir konuşma yaptılar. Toplantı sonrası Kırıkhan’ 
a geçildi ve ilçe temsilciliğimiz tarafından düzenlenen 
yemekli toplantıya iştirak edildi. İlçe Müftüsü ve çok 
sayıda bürokrat siyasi parti ilçe başkanları ve din gö-
revlilerinin katıldığı toplantıda Genel başkanımız bir 
konuşma yaptılar. 

18 ARALIK 2006 : GAZİANTEP TOPLANTI-
LARI

Genel Yönetim Kurulu üyelerimizden bir ekip G. 
Antep ve ilçelerindeki aylık mutad toplantılara katıla-
rak konuşmalar yaptılar.

25 ARALIK 2006 : AFYON TOPLANTISI

Afyon şubemiz tarafından düzenlenen ve şube yö-
netimi ile ilçe temsilcilerinin katıldığı toplantıya Genel 
başkanımız ve genel Eğitim sekreterimiz katıldılar.

26  ARALIK  2006 : BAŞÖRTÜSÜ AÇIKLA-
MASI

CHP lideri Baykal’ın bütçe görüşmeleri sırasında 
sarf ettiği “Başörtüsü kadınlarının saçlarını örter, eşle-
rin ayıplarını örtmez” türünden sözleri üzerine Genel 
Başkanımız Sayın Baykal’ın bu sözleri ile başta Latife 
hanım olmak üzere başörtülü kadınlara hakaret ettiğini 
ve bu nedenle çıkıp özür dilemesini aksi halde istifa 
etmesini istedi.

29 ARALIK  2006 : NEVŞEHİR’E BAŞSAĞLI-
ĞI

Nevşehir’de bir okul müdürü tarafından şehit edi-
len iki din görevlisi arkadaşımızın ailelerine Yönetim 
Kurulu ve Nevşehir İl Yönetimi baş sağlığı ziyaretinde 
bulundu. 

30  ARALIK 2006 : KURBAN AÇIKLAMASI 

Her yıl gündeme taşınan konulardan biri olan ka-
dınların kurban kesmesi tartışmalarına Genel Başkanı-
mız yazılı bir açıklama ile açıklık getirerek; “Dinimiz 
kul paydasında eşit kabul ettiği kadınların da kurban 
kesebileceklerini” söyledi.

 05  OCAK 2007 : TEŞKİLAT YASASI AÇIK-
LAMASI

Genel Başkanımız siyasilere yaptığı çağrı ile 
DİB’nın teşkilat yasasının bir an önce çıkarılmasını, 
Diyanet’in özerk hale getirilmesini ve Başkanın da se-
çimle işbaşına getirilmesini istedi. 

10 OCAK 2007 M. ALİ ŞAHİN İLE GÖRÜŞ-
ME

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet YILDIZ, Me-
mur-Sen Genel Başkanı Dr. Ahmet AKSU, Toplu Gö-
rüşme Sekreteri Hadi ERDOĞMUŞ ve BEM-BİR-SEN 
Genel Sekreteri İbrahim KERESTECİ Toplu körüşme 
konularıyla ilgili Devlet Bakanı ve Başbakan yardım-
cısı Mehmet Ali Şahin ile görüştü.   



01 ADANA  adana@diyanet-sen.org.tr  0505 250 71 21 -23 

02 ADIYAMAN  adiyaman@diyanet-sen.org.tr  0532 791 03 25 

03 AFYON  afyon@diyanet-sen.org.tr  0535 856 39 72 

04 AĞRI agri@diyanet-sen.org.tr  0535 594 06 95  

05 AMASYA  amasya@diyanet-sen.org.tr  0536 699 18 28  

06 ANKARA  ankara@diyanet-sen.org.tr  0544 895 19 64 

07 ANTALYA  antalya@diyanet-sen.org.tr  0555 296 06 65  

08 ARTVİN   artvin@diyanet-sen.org.tr  0537 433 86 55 

09 AYDIN  aydin@diyanet-sen.org.tr  0536 975 47 76  

10 BALIKESİR  balikesir@diyanet-sen.org.tr  0535 554 79 01 

11 BİLECİK  bilecik@diyanet-sen.org.tr  0555 400 32 75  

12 BİNGÖL  bingöl@diyanet-sen.org.tr  0543 592 85 35  

13 BİTLİS   bitlis@diyanet-sen.org.tr  

14 BOLU  bolu@diyanet-sen.org.tr  0533 462 60 31  

15 BURDUR  burdur@diyanet-sen.org.tr  0543 666 83 57  

16 BURSA  bursa@diyanet-sen.org.tr  0532 240 21 41  

17 ÇANAKKALE   canakkale@diyanet-sen.org.tr  0532 727 85 81 

18 ÇANKIRI   cankiri@diyanet-sen.org.tr  0532 683 23 24 

19 ÇORUM  corum@diyanet-sen.org.tr  0536 699 11 72 

20 DENİZLİ  denizli@diyanet-sen.org.tr  0533 449 27 37 

21 DİYARBAKIR  diyarbakir@diyanet-sen.org.tr  0532 664 07 43 

22 EDİRNE  edirne@diyanet-sen.org.tr  0532 203 42 19 

23 ELAZIĞ  elazig@diyanet-sen.org.tr  0533 423 09 35 

24 ERZİNCAN   erzincan@diyanet-sen.org.tr  0533 488 67 13 

25 ERZURUM  erzurum@diyanet-sen.org.tr  0532 781 85 84 

26 ESKİŞEHİR  eskisehir@diyanet-sen.org.tr  0537 939 59 53 

27 GAZİANTEP  gaziantep@diyanet-sen.org.tr  0535 725 53 18  

28 GİRESUN  giresun@diyanet-sen.org.tr  0533 383 90 44 

29 GÜMÜŞHANE  gumushane@diyanet-sen.org.tr  0532 247 63 10 

30 HAKKARİ  hakkari@diyanet-sen.org.tr  0536 623 38 95 

31 HATAY  hatay@diyanet-sen.org.tr  0544 235 33 71 

32 ISPARTA  isparta@diyanet-sen.org.tr  0542 487 32 76 

33 MERSİN  mersin@diyanet-sen.org.tr  0535 660 49 42 

34 İSTANBUL 1  istanbul1@diyanet-sen.org.tr  0532 296 67 27  

 İSTANBUL 2  istanbul2@diyanet-sen.org.tr  0535 553 89 87  

 İSTANBUL 3  istanbul3@diyanet-sen.org.tr  0535 316 19 69 

35 İZMİR  izmir@diyanet-sen.org.tr  0535 484 64 42 

36 KARS  kars@diyanet-sen.org.tr  0535 974 64 10 

37 KASTAMONU  kastamonu@diyanet-sen.org.tr  0536 431 71 25 

38 KAYSERİ  kayseri@diyanet-sen.org.tr  0532 461 71 69 

39 KIRKLARELİ  kirklareli@diyanet-sen.org.tr  0532 498 39 17 

40 KIRŞEHİR  kirsehir@diyanet-sen.org.tr  0505 467 24 55 

41 KOCAELİ  kocaeli@diyanet-sen.org.tr  0533 488 25 65  

42 KONYA 1  konya1@diyanet-sen.org.tr  0536 665 69 83 

 KONYA 2    konya2@diyanet-sen.org.tr  0532 585 98 34 

43 KÜTAHYA  kutahya@diyanet-sen.org.tr  0532 546 12 44 

44 MALATYA  malatya@diyanet-sen.org.tr  0537 977 01 51  

45 MANİSA  manisa@diyanet-sen.org.tr  0535 437 83 67 

46 K.MARAŞ   kmaras@diyanet-sen.org.tr  0532 547 81 10 

47 MARDİN  mardin@diyanet-sen.org.tr  0536 327 67 95  

48 MUĞLA  mugla@diyanet-sen.org.tr  0544 838 67 60 

49 MUŞ  mus@diyanet-sen.org.tr  0535 245 22 05 

50 NEVŞEHİR    nevsehir@diyanet-sen.org.tr  0533 347 84 38 

51 NİĞDE   nigde@diyanet-sen.org.tr  0532 470 38 97 

52 ORDU 1  ordu1@diyanet-sen.org.tr  0535 242 82 95 

 ORDU 2  ordu2@diyanet-sen.org.tr  0535 511 43 36 

53 RİZE   rize@diyanet-sen.org.tr  0532 336 30 84  

54 SAKARYA   sakarya@diyanet-sen.org.tr  0537 249 34 60 

55 SAMSUN 1  samsun1@diyanet-sen.org.tr  0533 765 09 44 

 SAMSUN 2  samsun2@diyanet-sen.org.tr  0542 214 10 67  

56 SİİRT  siirt@diyanet-sen.org.tr  0533 653 10 11 

57 SİNOP  sinop@diyanet-sen.org.tr  0544 604 20 76 

58 SİVAS  sivas@diyanet-sen.org.tr  0505 297 80 75 

59 TEKİRDAĞ  tekirdag@diyanet-sen.org.tr  0535 957 23 51  

60 TOKAT   tokat@diyanet-sen.org.tr  0505 363 13 39 

61 TRABZON   trabzon@diyanet-sen.org.tr  0533 691 16 82 

62 TUNCELİ   tunceli@diyanet-sen.org.tr  0428 212 11 70 

63 Ş.URFA  surfa@diyanet-sen.org.tr  0542 494 54 54 

64 UŞAK   usak@diyanet-sen.org.tr  0532 782 94 93 

65 VAN  van@diyanet-sen.org.tr  0535 366 92 95 

66 YOZGAT  yozgat@diyanet-sen.org.tr  0505 265 81 59 

67 ZONGULDAK  zonguldak@diyanet-sen.org.tr  0537 927 27 16 

68 AKSARAY  aksaray@diyanet-sen.org.tr   0555 562 82 94  

69 BAYBURT  bayburt@diyanet-sen.org.tr  0535 386 60 63  

70 KARAMAN  karaman@diyanet-sen.org.tr  0505 431 20 15 

71 KIRIKKALE  kirikkale@diyanet-sen.org.tr  0536 600 92 82 

72 BATMAN  batman@diyanet-sen.org.tr  0536 496 05 20 

73 ŞIRNAK  sirnak@diyanet-sen.org.tr  0505 270 33 70 

74 BARTIN  bartin@diyanet-sen.org.tr  0544 220 34 57 

75 ARDAHAN   ardahan@diyanet-sen.org.tr  0535 250 04 39 

76 KARABÜK   karabuk@diyanet-sen.org.tr  0543 682 15 04  

77 YALOVA   yalova@diyanet-sen.org.tr  0536 419 52 53 

78 IĞDIR   igdir@diyanet-sen.org.tr  0535 884 38 85 

79 KİLİS   kilis@diyanet-sen.org.tr  0535 714 08 41 

80 OSMANİYE  osmaniye@diyanet-sen.org.tr  0546 223 05 31 

81 DÜZCE  duzce@diyanet-sen.org.tr   0505 581 25 81 
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