




Diyanet-Sen, din görevlilerimiz ve üyelerimiz için yeni kaza-
nımlar elde etmeye, gerek ülkemizde gerekse dünyanın ne-
resinde olursa olsun tüm haksızlıklara karşı zalimlerin karşı-
sında mazlumların ise yanında olmaya devam ediyor. 

Diyanet-Sen’in bu duruşu sendikamıza olan teveccühü ve 
ilgiyi artırmakta ve din görevlileri tarafından takdirle karşılan-
maktadır. Resmi gazetede 6 Temmuz’da yayımlanan kamu 
görevlileri üye sayıları da sendikamıza gösterilen bu teveccü-
hün bir göstergesidir. 

Konfederasyonumuz Memur-Sen, 707 Bin 652 üye sayısıyla 
en çok üyeye sahip konfederasyon olurken Diyanet-Sen 66 
Bin 566 üye sayısı ile rakiplerine büyük fark atarak yine birinci 
oldu. Diyanet-Sen Memur-Sendikaları içerisinde yüzde 56,03 
sendikalaşma oranı ile Türkiye’nin en yüksek sendikalaşma 
oranına sahip memur sendikası olmayı bir kez daha tescillen-
dirdi. 10 yıldır yetkili olan ve bu başarısını istikrarlı bir şekilde 
sürdüren sendikamızın her zaman yanında olan siz değerli 
üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Bize duyduğunuz bu gü-
ven sendikamızın başarısını taçlandırmaktadır. Bizler de bu 
sorumluluk bilinci ile yeni kazanımlar için çalışmaya, sizlerin 
ve milletimizin hadimi olmaya devam edeceğiz.

1 Ağustos’ta başlayan toplu sözleşme masasından ge-
rek konfederasyon olarak tüm kamu görevlilerine gerekse 
Diyanet-Sen olarak din görevlilerine yeni kazanımlar elde 
eldebilmek için mücadele verdik. Bu mücadelemiz sonuç ver-
di ve 7 Ağustos’ta imzaladığımız toplu sözleşme ile din gö-
revlileri gerek Ramazan gerekse Kurban bayramlarında fiili 
olarak çalıştıkları günler için normal çalışma saatinin 4 katı 
mesai ücreti almaya devam edecek. Önceki yıllarda Sözleş-
meli Kur’an Kursu Öğreticilerimize ödenmeyen eğitim yılına 
hazırlık ödeneği artık ödenecek. Musahhihlerin özel hizmet 
tazminat oranlarına 25 puan ilave edilerek ödenmesi uygu-
lanmasına devam edilecek, Yatılı Kur’an kurslarında gece 
nöbeti görevi verilenlere, her gece nöbeti için 2 saat daha 
ek ders ücreti verilecek. Hizmet kolumuzda bu kazanımlar 
elde edilirken tüm kamu görevlileri için ise taban aylığa 175 
TL zam yapılması, emekli kamu görevlilerinin maaşlarında 
yüzde 12. 46’ya varan zam, 4/C’lilerin maaşlarında yüzde 
50’ye yaklaşan zam artışı sağlandı. Ayrıntılarını gerek web 
sitemizde gerekse bültenimizde bulacağınız toplu sözleşme 
kazanımları son yılların en iyi toplu sözleşmesidir. 

Bu süreçte ülkemizde ve dünyada yaşanan olaylara da ka-
yıtsız kalmadık. Memur-Sen’imizin öncülüğünde ülkemizde 
yıllardır devam eden kamuda kılık kıyafet özgürlüğünün ger-
çekleşmesi adına yapılan eylemlere katıldık, imza kampan-

yalarına destek verdik. Kısa sürede 12 milyon 300 bin imzaya 
ulaşmasında etkili olduk. Konfederasyonumuz Memur-Sen 
ve Bağlı sendikalar olarak Kamu görevlilerinden sorumlu 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e imzaları 
teslim ettik. Büyük ölçüde rahatlama sağlansa da bunu içine 
sindiremeyen bazı çevreler tarafından uygulanmaya çalışı-
lan bu yasağa tepkilerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bu 
kapsamda gerek gezi olayları sırasında bazı marjinal grup ve 
kişilerce başörtülü kardeşlerimize yapılan saldırı ve tacizlere 
gerekse ODTÜ’de kayıt yaptırmaya çalışan başörtülü kar-
deşlerimize yapılan sözlü ve fiili tacizlere basın açıklamala-
rımızla tavrımızı koyduk ve bu tür haksızlıklara artık sessiz 
kalınmayacağını göstermiş olduk. 

Başbakanın açıkladığı son demokratikleşme paketinde ba-
şörtüsüne serbestlik kararında bu mücadelemizin etkili oldu-
ğu kanaatindeyim.

Türkiye’nin bölgesi’nde ve dünyada giderek güçlenmesi, 
demokrasinin yerleşmesi, çözüm sürecinin işlemesi maale-
sef bazı iç ve dış güçleri rahatsız etmiştir. Bu rahatsızlıklarını 
üç beş ağacı bahane ederek Gezi Parkı olaylarında ortaya 
koymuşlardır. Çözüm süreci tam da işlemeye başladığında 
Gezi parkı olayları ülkenin gündemine sokularak hem süreci 
baltalamaya, hem ülkemizin dünyadaki imajını yıkmaya, eko-
nomik ve siyasal istikrasızlık çıkarmaya çalıştılar. Sivil çevre-
cilerin arkasına saklanan şiddet yanlısı, darbeci unsurlarla, 
ulusal ve uluslar arası faiz lobilerinin ülkemizi gerisin geriye 
götürmenin hesaplarıyla hareket ettikleri, gün geçtikçe ortaya 
çıkmaktadır. Milletimiz bu oyunu bozmuştur.

Yine Mısır’da halkın iradesini hiçe sayarak darbe ile hükümeti 
deviren Sisi’ye, kendi halkını çoluk çocuk demeden katleden 
Cani Esed’e Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları ile 
bir araya gelerek 24 Ağustos’ta Ankara Sıhiye Parkı’dan yüz-
binlerle birlikte katilleri lanetledik. Bu katiller karşısında sessiz 
kalan Birleşmiş Milletleri Protesto ettik. Filistin’de, Arakan’da, 
Doğu Türkistan’da yaşanan zulümleri kınadık. İslam dünya-
sına reva görülen bu zülme karşı mücadelemiz her zaman 
devam edecek. 

Bu kutlu mücadelede bizleri yalnız bırakmayan tüm üyelerimi-
ze, yönetim kurulu üyelerimizden il temsilcilerimize, sendika-
larımızın şube başkan ve yönetim kurulu üyelerimizden ilçe 
ve işyeri temsilcilerimize tüm teşkilatlarımıza teşekkürlerimi 
sunuyorum. Mübarek Kurban Bayramı’nın milletimize, tüm 
insanlığa ve siz değerli üyelerimize hayırlar, iyilikler ve güzel-
likler getirmesini temenni ediyorum. 

Üyesinin ve Milletinin Hadimi 
Bir Sendika

Mehmet Bayraktutar
Genel Başkan



DİYANET-SEN

www.diyanet-sen.org.tr
2

EKİM 2013

Diyanet-Sen Genel Başkanı 
Mehmet Bayraktutar ve yönetim 

kurulu üyeleri Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ’ı 

ziyaret ederek kısa bir süre 
önce Hacıbektaşı Veli’yi anma 

törenlerinde uğramış olduğu 
yumruklu saldırıdan doyalı 

geçmiş olsun dileklerini ilettiler. 
Ziyarette ayrıca Diyanet-Sen’in 

toplu sözleşme taleplerinden 
bazılarının yer aldığı bir dosya da 

Başbakan Yardımcısı Bozdağ’ a 
sunuldu.

Ziyarette konuşan Diyanet-Sen Ge-
nel Başkanı Mehmet Bayraktutar, 
saldırıdan duyduğu üzüntüyü be-
lirterek “Demokratik bir ülkede bu 
tür saldırılar, kabul edilemez. Eğer, 
hükümetin politikalarını beğenmi-
yorsanız bunun yolu bellidir. Bu iş 
yumruklarla kavgayla yapılmaz. 
Seçilmiş bir bakana el kaldırmak 
herşeyden önce halkın idaresine 
saygısızlıktır.”diye konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Başbakan Yardımcısı 
Bozdağ, maalesef hükümetimizin 
başarıları birilerini rahatsız ediyor. 
Seçimde kazanamayacaklarını an-
layanlar bu tür yollara başvurabili-
yor” şeklinde konuştu. 
Ziyarette Genel Başkan 
Bayraktutar’ın yanı sıra Genel Baş-
kan Yardımcıları Mehmet Ali Gülde-
mir, Mehmet Ali Omurca ve Cebrail 
Yakışır da hazır bulundu. 
Ziyarette ayrıca Diyanet-Sen’in toplu 
sözleşmeye taşıdığı bazı maddeler 

Başbakan Yardımcısı Bozdağ’a su-
nularak fikir alışverişinde bulunuldu. 
Diyanet-Sen’in 3 Ekim’de yapılacak 
yeni hizmet binasının açılışına ve 
1. Ulusal Din ve Toplum Yarışması 
sergisine de davet edilen Başbakan 
Yardımcısı Bozdağ, açılışlara katıla-
cağını söyledi.
Diyanet-Sen’in Başbakan Yardımcı-
sı Bekir Bozdağ’a sunduğu Dosya: 

TALEPLERİMİZ
Talep 1: Murakıpların Statüsü
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesin-
deki murakıplık kadrosunun unvanın 
müftülük müfettişi veya müftülük de-
netmeni olarak değiştirilmesi
Talep 2: TCK 219. Maddesindeki 
Yasaklar 
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 
219. Maddesinin, din görevlilerini 
siyasi açıklamalarda bulundu şek-
linde son derece suiistimale açık 
suçlamalarla karşı karşıya bırakarak 
mağdur eden ve temel hak ve öz-
gürlüklere, din ve vicdan özgürlüğü-
ne ve fikir özgürlüğüne aykırı olduğu 
tartışmalarına neden olan hükmün 
kanun metninden çıkarılması ve bu 
sakıncaları bertaraf edecek şekilde 
yeniden düzenlenmesi
Talep 3: Lisans ve Yüksek Lisans 
Kontenjanları
İlahiyat ön lisans programını bitiren 
Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanları-
na sınavsız lisans tamamlama hakkı 
tanınması ve İLİTAM programı kon-
tenjanlarının artırılması

Talep 4 : Diyanet Akademisi
Din görevlisi olmak zor ve sorumlulu-
ğu ağır bir görev olduğu için göreve 
yeni başlayan din görevlileri Diyanet 
Akademisinde verilecek eğitimle bu 
göreve hazırlanmalıdır. Bunun için 
Diyanet Akademisi veya benzer şe-
kilde eğitim kursları düzenlenmesi
Talep 5: Diyanet İşleri Başkanlığı 
Özerk Yapıya Kavuşturulur ve Di-
yanet İşleri Başkanı Seçimle Gö-
reve Getirilir. 
Talep 6: Ek Ödeme Artışı
1. Vaiz ve murakıp kadrolarında bu-
lunanlar için % 170 ve Eğitim Görev-
lisi kadrosunda bulunanlar için %180 
oranında ek ödeme düzenlenir. 
2. Eğitim görevlisi ve vaizlerin din 
hizmetleri tazminatı %170 oranında 
düzenlenir.
Talep 7: Personel çocukları için 
kreş ve gündüz bakımevleri
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğü merkez ve taş-
ra teşkilatlarında görev yapan tüm 
eğitim çalışanlarının 0-5 yaş gurubu 
arasındaki çocukları için bu yaş ara-
lığında en az on çocuğun bulunduğu 
işyerlerinde kurum hizmet binaların-
da, ondan daha az çocuğun bulun-
duğu işyerleri için ise çalışma ala-
nına yakın amaca uygun bir yerde 
kreş ve gündüz bakımevleri açılır. 
Kreş ve gündüz bakımevleri, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru-
mu yönetmeliklerine uygun olarak 
düzenlenir; personele ücretsiz fay-
dalandırılır.

Diyanet-Sen’den Başbakan Yardımcısı 
Bekir Bozdağ’a Ziyaret
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Diyanet-Sen Genel Başkanı 
Mehmet Bayraktutar, 

Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet 

Görmez’i makamında 
ziyaret etti. 

Sendikal çalışmalar konusunda 
Görmez’e bilgi veren Bayraktu-
tar 3 Ekim 2013’de yapılacak olan 
Diyanet-Sen’in yeni hizmet binası-
nın açılış törenine ve I. Ulusal Din 
ve Toplum Fotoğraf Yarışması’nın 
sergisine Görmez’i davet etti.
 Diyanet İşleri Başkanı Görmez de 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek; Diyanet-Sen’in öteden 
beri ilkeli ve seviyeli sendikacılık an-
layışı ile hareket ettiğini söyledi. Açı-
lış davetine icabet etmeyi istediğini 

belirten Görmez “Din görevlilerimiz 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın asli un-
surudur. Yeni hizmet binanızın hayır-
lı uğurlu olmasını güzel hizmetlere 
vesile olmasını dilerim. Diyanet-Sen 
Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar 
daha sonra Diyanet İşleri Başkan 

Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kamil 
Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek 
Diyanet-Sen Genel Merkez Hizmet 
Binası açılış törenine davet etti. 

Diyanet-Sen Genel Merkez 
yönetimi Diyanet İşleri Başkan 

Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet 
Emin Özavşar’ı makamında 

ziyaret etti.

Güncel konuların konuşulduğu ziya-
rette Diyanet Akademisinin önemine 
değinildi. Diyanet-Sen Genel Baş-
kanı Mehmet Bayraktutar ; ‘‘Diyanet 
personelinin eğitim alanında da do-
nanımlı olmasını istiyoruz. Yol gös-
teren, aydın vasfının hakkedilmesi 
de bu tarz eğitimlerin gerçekleşme-

siyle mümkün olacaktır. Din görev-
lilerimizin şuan ki duruşu, çabası, 
mücadelesi bizi memnun etmekte-
dir. Önemli olan verilen hizmetlerin 
karşılığını alabilmeleridir. Bizler de 
Diyanet-Sen ailesi olarak bu yönde 
çalışmalar içerisindeyiz’’dedi. 
Bayraktutar; Genel Merkez yöneti-
mi olarak Türkiye’nin 81 ilinde teş-
kilat çalışmalarında bulunduklarına 
dikkati çekerek “Gerek bölge eğitim 
toplantılarımızla gerekse teşkilat 
çalışmalarımızla din görevlilerimi-
zin eğitimine katkıda bulunmak için 
çalışıyoruz. Öncelikli konumuz her 
zaman eğitim olmuştur. Ayrıştırma-
dan, farklılaştırmadan değerlerinin 
bilincinde olan bir nesil hayalimiz 
vardı. Şimdi bu hayallerimiz bir bir 
gerçekleşiyor’’şeklinde konuştu. 
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 
Prof.Dr. Mehmet Emin Özavşar; ise 
Diyanet-Sen’in ziyaretinden duydu-

ğu memnuniyeti belirterek ‘‘Diyanet-
Sen’in çalışmalarını yakından takip 
ediyor, takdir ediyorum. Çalışma-
larınızdaki iştişare eden, araştıran, 
kaynaklar dahilinde yol gösteren tu-
tumunuz, Diyanet camiasının daha 
başarılı olması yönünde önemli ba-
samaklardandır” dedi.
Genel Merkez Ziyaretinde Genel 
Başkan Vekili Hacıbey Özkan, Teşki-
latlanmadan Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet Ali Güldemir, 
Mali İşlerden Sorumlu Genel Baş-
kan Yardımcısı Mehmet Ali Omurca, 
Basın ve İletişimden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Cebrail Yakışır, 
Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden So-
rumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali 
Bayır, Eğitim ve Sosyal İşlerden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Yaman hazır bulundular.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez 
Ziyaret Edildi

Prof.Dr. Mehmet Emin Özafşar’a Ziyaret 
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Memur-Sen Genel Başkan Yardım-
cısı ve Diyanet-Sen Genel Başkanı 
Mehmet Bayraktutar, Genel Baş-
kan Vekili Hacıbey Özkan, Mev-
zuattan Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Ali Bayır’la birlikte Baş-
bakan Yardımcısı Bülent Arınç’a 
ziyarette bulundular. Vakıflarla ilgili 
konuların görüşüldüğü ziyarette, 
son günlerde gündemden düşme-
yen Kıbrıs Camilerinin sıkıntıları, 
Türkiye’deki vakıf konuları görüşül-
dü. Kıbrıs’ta camilerde elektriklerin 
devlet eliyle kesilmesinin bir an 
önce çözülmesi gerektiğini belirten 
Bayraktutar ayrıca ezanın Türkiye 
kökenli bir radyo tarafından halka 
duyurulmaya çalışıldığını, bu sıkın-
tının giderilmesi, Kıbrıslı kardeşle-

Diyanet-Sen Niğde eski Şube Başka-
nı Hazım Yılmaz elim bir trafik kazası 
sonucu hayatını kaybetti. Mersin’in 
Mezitli ilçesinde 29.09.2013 Pazar 
günü saat 14:00 sularında meyda-
na gelen trafik kazasında Mezitli İlçe 
Müftülüğü’ nde Veri Hazırlama ve 
Kontrol İşletmeni olarak görev yap-
makta olan ve Diyanet-Sen Niğde 
Şube Eski Başkanı Hazım Yılmaz 
sağlık ekiplerinin tüm müdahaleleri-
ne rağmen kurtarılamadı ve hayata 
veda etti.

1978 yılında Niğde’ de doğan Ha-
zım Yılmaz, AÖF İlahiyat Önlisans 
programı mezunuydu ve Diyanet İş-
leri Başkanlığı bünyesinde 1997 yı-
lında göreve başlamıştı. 2010-2013 
yıllarında Diyanet-Sen Niğde Şube 
Başkanlığını yapan Hazım Yılmaz, 
bir yıldır Mersin ili Mezitli İlçe Müftü-
lüğünde Veri Hazırlama ve Kontrol 
İşletmeni olarak çalışmaktaydı.

rimize el uzatılması gerektiğini, aynı 
zamanda Kıbrıs’ da vakıf arazisi 
olan yerlerin gece kulüplerine kira-

landığını bu sorunların bir an önce 
çözüme kovuşturulması gerektiğini 
vurguladı. 

Hazım Yılmaz’ın cenazesi memle-
keti olan Niğde’nin İçmeli kasaba-
sında Öğle namazına müteakip def-
nedildi. Cenazeye Niğde Belediye 
Başkanı Faruk Akdoğan, Niğde İl 
Müftüsü Alaaddin Gürpınar, Mezit-
li İlçe Müftüsü Mustafa Karabiber, 
Çamaltı İlçe Müftüsü Hayri Ernay, 
Diyanet-Sen Genel Başkan Vekili 
Hacıbey Özkan, Diyanet-Sen Toplu 
Sözleşme ve Mevzuattan Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Ali Bayır, 
Niğde Şube Başkanı Murat Dündar 

ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Mer-
sin Şube Başkanı Ahmet Görgülü 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Konya 
Şube Başkanı Ali Koç ve yönetim 
kurulu üyeleri, Kayseri Şube Baş-
kanı İrfan Kaşıkçıoğlu ve yönetim 
kurulu üyeleri ile çok sayıda sendika 
üyesi ve sevenleri katıldılar.
Diyanet-Sen ailesi olarak Niğde eski 
Şube Başkanımız Hazım Yılmaz’a 
Yüce Allah’tan Rahmet, ailesi yakın-
ları ile teşkilatımıza ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

Diyanet-Sen’den Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç’a Ziyaret 

Niğde Şubesi Eski Başkanımızı 
Elim Bir Trafik Kazasında Kaybettik
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Üyesine, ülkesine, insanlığa, halka, 
Hak’ka hizmete adanmış gönüllerin 
sendikası Diyanet-Sen yetkinin 10. 
yılında hizmete devam ediyor. 

Bir avuç gönüllünün attığı tohumla 
büyüyen ve bu gün tüm ülkemizi 
saran Diyanet-Sen ailesi  bu yıl 66 
Bin 566 üye sayısı ile Diyanet ve 
Vakıf hizmet kolunda faaliyet gös-
teren diğer sendikalara büyük fark 
atarak genel yetkide ve Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nda 10. kez Vakıf-
lar Genel Müdürlüğü’nde ise 4.kez 
yetkili sendika olmayı başardı. 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 27 Ma-
yıs 2013’de Diyanet İşleri Başkan 
Yardımcısı Dr. Ekrem Keleş Baş-
kanlığında Diyanet ve Vakıf hizmet 
kolunda faaliyet gösteren sendika 
temsilcilerinin katılımı ile gerçekleş-
tirilen toplantıda sendikaların üye 
sayıları tutanak altına alındı. 

Buna göre Diyanet-Sen, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nda 66.065 ve 
Vakıflar’da 501 üye olmak üzere 
toplamda 66 bin 566 üye sayısı ile 
kendisine en yakın rakibine 45 bin 
463 fark atarak hem genel yetkide 
hem de iki kurumda da yetkili sen-
dika olmayı başardı.  

Bu başarıda emeği olan tüm şube, 
il ve ilçe yönetimlerimize ve siz de-
ğerli üyelerimize sendikamıza yap-
tığınız katkılardan dolayı teşekkür 
eder, yetkimizin tüm camiamıza 
hayırlı olmasını dileriz. 

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

Bizi onurlandıran bu tablonun or-
taya çıkmasında kuşkuşuz bir çok 
insanın emeği var, hakkı var, payı 

var. Başta Merhum Kurucu Genel 
Başkanımız Ahmet Yıldız’a, onu 
zor günlerde destekleyen sendi-
kalarımızın kurucularına, bu soylu 
mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz, 
sendika genel merkez yönetim ku-
rulu üyelerine, denetleme ve disip-
lin kurulu üyelerine, il temsilcilerimi-
ze, şube başkanları ve yönetim 

kurulu üyelerine, ilçe ve işyeri tem-
silcilerimize, üyelerimize şükranla-

rımızı sunuyoruz. Binlerce teşekkür 
diyoruz. Emeği geçen herkesin eli-
ne, emeğine sağlık…

Üye sayımız bundan sonra da ar-
tacak inşallah… Sayısal artışla 
yetinmeyeceğiz. Hizmet kalitemizi 
artıracağız. Örgütsel kurumsallaş-
mayı tabana yayacağız. Marka de-
ğer haline gelmiş sendikamızı daha 
da ileri taşımak için var gücümüzle 
çalışacağız. 

Yetki’ye ve Hizmete Devam
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Diyanet-Sen Türkiye’nin Sendikalaşma Oranı  
En Yüksek Sendikası 

Diyanet-Sen 
Kuruluşunun 15. 

Yılında 66. 566 üye ile 
büyümeye, kazanımlara 

ve hizmete devam 
ediyor. 

Genel Başkan Mehmet Bay-
raktutar; ‘‘Bundan tam 15 yıl 
önce bir hayalle başlayan Din 
Görevlileri Sendikası kurma 
düşüncesi, bu gün Türkiye’nin 
sendikalaşma oranı en yük-
sek sendikası olmayı başar-
manın haklı onurunu yaşayan 
Diyanet-Sen ile 18 Ağustos 
1998’de hayat buldu.’ ’dedi. 

Bayraktutar sözlerine şöyle 
devam etti: “Birlikte rahmet 
ve bereket vardır düşüncesin-
den hareketle örgütlenen, bu 

örgütlenmeyi yetki ile taçlan-
dıran ve 10 yıldır zirvede kal-
mayı başaran DİYANET-SEN 
yoluna siz değerli üyelerinden 
aldığı destek ve güçle de-
vam ediyor. Bu gün Diyanet-
Sen’imiz 66.566 bin üyesi ile 
gerek hizmet kolunda gerekse 
Türkiye genelinde ülkemizin 
sendikalaşma oranı en yüksek 
memur sendikasıdır. Sendikal 
alanda haklı gururun mimarları 
olan Diyanet-Sen ailesinin 15. 
Kuruluş yıl dönümünü kutlar 
genel merkez yönetimimizden, 
şube yönetimlerimize, il ve 
ilçe temsilciliklerimizden bütün 
üyelerimize bu onuru yaşatan 
herkese teşekkürlerimi suna-
rım” 

2013 yılına ait, memur sendikaları 
ve konfederasyonlarının üye sayı-
ları, Resmi Gazete’de yayınlandı. 
6 Temmuz 2013 tarih ve 28699 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 
sonuçlara göre, Memur-Sen, 707 
Bin 652 üye sayısıyla en çok üye-
ye sahip konfederasyon olurken 
Diyanet-Sen 66 Bin 566 üye sa-
yısı ile rakiplerine büyük fark ata-
rak yine birinci oldu. Diyanet-Sen 
Memur-Sendikaları içerisinde yüz-
de 56,03 sendikalaşma oranı ile 
Türkiye’nin en yüksek sendikalaş-
ma oranına sahip memur sendikası 
olmayı bir kez daha tescillendirdi. 
Memur-Sen’e bağlı sendikalarda 
yetkili sendika sayısı yine 10 olarak 
belirlenirken. Diyanet-Sen, Eğitim 
Bir-Sen, Sağlık-Sen, Toç-Bir-Sen, 
Bem-Bir-Sen, Enerji Bir-Sen ve Ba-

yındır Memur-Sen, Büro Memur-
Sen, Ulaştırma Memur-Sen ve 
Birlik Haber-Sen yetkili sendikalar 
oldu. Kültür Memur-Sen ise yetki-
li olma yolunda önemli bir mesafe 
aldı ancak çok az bir farkla yetkiyi 
alamadı. 

Sendikaların Üye Sayıları 
Resmi Gazete’de yayınlanan üye 
sayılarına göre, Memur-Sen’e bağlı 
sendikaların üye sayıları şu şekilde: 
Diyanet-Sen: ............... 66 bin 566 
Eğitim Bir-Sen:............251bin 110 
Sağlık-Sen: ............... 193 bin 612 
Bem-Bir-Sen: .............. 57 bin 100 
Büro Memur-Sen: ........48 bin 112 
Toç-Bir-Sen: ................ 36 bin 836 
Enerji Bir-Sen: ............ 16 bin 683 

Birlik Haber-Sen: ........ 13 bin 003 

Bayındır Memur-Sen: ..11 bin 052

Ulaştırma Memur-Sen: . 9 bin 534 

Kültür Memur-Sen: ....... 4 bin 044 

TOPLAM: .................707 bin 652

Diyanet-Sen 15 Yaşında 
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Büyük Resmi Görebilmek

Geçmiş ve bu gün arasında yaşananların 
ehemmiyetine bakarak yarını şekillendir-
memiz gerekir. Kendi bildiklerimizle de-
ğil, el elden üstündür mantığıyla hareket 
edildiğinde hata oranının düştüğünü fark 
ederiz. Bu farkındalıklar aslında bizim 
çoğu zaman ihtiyaç duyduğumuz ve kav-
ramlar içinde sürüklenmektense kapısı 
her zaman açık olan bilgi dağarcığımızı 
zenginleştirmektedir. Bizler kurulduğu-
muz günden bu güne üye ve yönetim kad-
romuzda zamana, şartlara uygunluk adı 
altında eğitim, bilgilendirme çalışmaları 
içine girdik. Amacımız her kulvarda söz 
alabilen ve kendi alanında ise yön verebi-
len bireylerle çalışmaktı ve bu hedefimize 
ulaştık. Dünya gündemini, Türkiye günde-
mini takip etmeden, sadece verilen görevi 
yerine getirme kriterlerini genişleten, çağ-
daş, dünün hesabını bilen, yarını için fikir 
alış verişi sağlayan bireylerle çalışmanın 
mutluluğunu yaşıyorum.

Gündem açısından zor dönemlerden 
geçiyoruz. Dünya, Türkiye, Ortadoğu 
ve bireylere kadar küçülebilen bir yazıy-
la dergimize konuk olacağım. Dünya da 
dengeleri sağlamak adına ciddi manada 
planlar yapılmakta, herkes kendi çıkarları 
için, kendi topraklarından çok uzaklarda 
ekonomik verimliliklerini artırmak adına 
koşturmakta ve ne yazık ki bu planların 
getirileri olan ölümler amaca hizmet eden 
basamaklar olarak adledilip normal karşı-
lanmakta… 

Peki bu planlar nelerdi?

Bu planlar Hristiyan dünyasının İslam ül-
keleri üzerinde oynadığı bir oyundur.

Gezi parkı olaylarıyla patlak vermedi, ön-
cesi vardı, demokratik düşüncelerin, hak-
kın, özgür kalmanın, Siyonist düşünceye 
yok diyenlere tahammül edemeyenlerin 
ve onları esirgeyen babalarının taham-
mülsüzlüğü bu oyunu başlattı.

Dünyada ekonomik dengeleri kendi kont-
rolünde tutmaya çalışan ve aynı zaman-
da da doyumsuz bir bencilliğe sahip olan 
Hristiyan birliği, vermiyorlarsa al zihniyet-
lerini, zayıfı ez düsturunu bozulmuş kitap-
larından okuduğu gün, kan akıtmak onlar 
için dini bir değer olmuştu.

Hristiyan zihniyeti karşısında duranları 

düşmandan saymak bir meziyet değil gö-
rev olmuştu.

Hristiyan gibi düşünüp Yahudi gibi hareket 
edenlerin aslında cevaplaması gereken bir 
sorusu da vardı.

-Siz gerçekten kimsiniz?

-Dininiz nedir?

Bu, sorular anlam kargaşası değil, belki 
de kendi benliklerini bulmalarına yardımcı 
olacaktır.

Avrupa’nın yerle bir olan ekonomisi, 
Avro’nun yarattığı yıkım, Dolar’ın sadece 
sembollere dönmeye yüz tutması, dolar 
üstündeki resimlere verilen ehemmiyetin 
kaybolması, eyvah yok oluyoruz diyenlerin 
verimsiz topraklarından çok uzaklara, çö-
lün altındaki petrole, Türkiye’nin ihtişamına 
ve Arap dünyası üzerinde rol model olan 
Türkiye’ye kadar uzanması, büyük ölçek-
te büyük hesaplar yapıldığının kanıtıdır. 
Büyük zamanların küçük insanları olan bu 
zihniyetler edep kavramlarını bizlerden öğ-
rendikleri gün, şerefli yaşama adına olan 
hassasiyetimizi görmezden geldiler ne ya-
zık ki…

Peki Dünya’da yaşamak ölmekten ibaret 
bir kavram halini alırken bizler ne yapma-
lıyız. Her insan kendi içinde kocaman bir 
dünya ise biz dünyamızı nasıl şekillendir-
meliyiz?

Bu ülke içerisine fitne sokmaya çalışanlar 
öncelikle Müslümanların sıkı sıkıya bağlı 
oldukları Kuran’dan uzaklaştırılması ge-
rekiyor düşüncesine kapıldılar. Kuran’da-
ki kardeşlik, Hak, adalet kavramlarından 
korktular ve dediler ki:

-Müslüman eğer Kuran’dan besleniyorsa 
öncelikle onları bu kitaptan uzaklaştırma-
lıyız…

Bu heves, bu hedef onların en önemli çıkış 
yolu olacaktı. Damarlarının nereden gel-
diğini bilmeyeceklerdi, çınarın kökleri bir 
bir koparılacak ve gövde kuru bir ağaçtan 
başka hiçbir şey olmayacaktı. Evet, kuru 
bir ağaç… Şimdiyse bu ağacın kuruyan 
dallarında diplerine ulaşmaya çalışan bir 
düşünce vardı.

Tahammül sınırlarını zorlar nitelikte davayı 
sırtlananlar ne kadar hatırlatmaya çalışsa-

lar da çile şehri dirayetinden uzak düşme-
ye başlamıştı.

Yıllardır tek hayali olan değerlerimizi bize 
unutturmaya çalışanlara artık dur deme-
liyiz. Kendi değerini bilmeyen bir millet, 
şunu bilmelidir ki Avrupalı sırf değerlerini 
elinden alabilmek adına milyonlarından 
vazgeçebilirken, kendini değersizleştiren 
bu duruşumuzu Kuran-ı Kerim’deki aslı 
duruşla özümsemenin vakti geçmektedir.

Eğer biz kim olduğumuzun farkına var-
mazsak ve mışıl mışıl uyutulduğumuz bu 
uykudan uyanmazsak, öncesinde olduğu 
gibi terörle bölünmek istendik, sonrasında 
Gezi Parkı olaylarıyla sınandık ve berabe-
rinde Alevi kardeşlerimizle karşı karşıya 
getirilmek istendik…Bu üçlemin sonrası 
daha devam edecektir. Müslüman uyanık 
olmalı mantığını hiçbir zaman unutmama-
mız gerekiyor.

Sendikal bazda değerler sendikacılığı 
olarak mazlumun sesi olmaya ve bilgisiz 
toplum kandırılmaya, öldürülmeye mah-
kumdur söylemlerinin artık bizi yansıtma-
dığını göstermek için, kendi kurallarıyla at 
koşturan memleketimin tarihini, coğrafya-
sını bizden daha iyi bilen Avrupai zihniyetin 
karşısında daha donanımlı olmak adına 
okumalı, okuduklarımızı özümseyerek 
paylaşmalıyız.

Kimliklerinde şucu bucu olduklarına ehem-
miyet etmeden, insansa, İslamsa değerleri 
bizdendir diyebilmek adına,

Tarihi leşten beslenenlere dur demek adına,

Kan içici vampirlere dur demek adına,

Satılmış, Avrupa’nın maşası olmuşlara dur 
demek adına, 

Kardeşi kardeşe kırdıranların oyunlarına 
dur demek adına,

Avrupa’nın kıyım, ölüm var dediği İslam 
topraklarından defol demek adına,

Söz bitmedi, Allah’ın kelamının konuşaca-
ğı an var diyerek,

Her bir kelimesi şefkat kokan Kur’an’ var 
diyerek, yolumuza devam etmeliyiz. Saygı 
ve Dua ile..

Mehmet Ali Omurca  ( Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı )



DİYANET-SEN

www.diyanet-sen.org.tr
8

EKİM 2013

Memur-SenKonfederasyonu 
ve Hak-İş, 1 Eylül Dünya Barış 

Günü’nde; Suriye’de ve Mısır’da 
yaşanan olaylara sessiz kalan 
Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nı 

(BM) protesto etti.

Birleşmiş Milletler Teşkilatı Ankara 
Temsilciliği önüne siyah çelenk ko-
yan Memur-Sen ve Hak-İş yöneti-
cileri ve üyeleri, yaşama hakları adı 
altında bir balinanın bile hayatına 

önem veren Birleşmiş Milletler’in 
Suriye’de ve Mısır’da yaşanan insan 
kıyımlarına sessiz kalınmasını kına-
dılar.

Eylemde Memur-Sen adına basın 
açıklaması yapan Memur-Sen Ge-
nel Başkan Vekili Günay Kaya, ge-
çen hafta Sıhhiye Meydanı’nda yüz 
binlerle buluştuklarını ifade ederek, 
Mısır ve Suriye başta olmak üzere, 
mazlumlara ilişkin önemli mesajlar 

verdiklerini söyledi. Kaya, Sıhhiye 
Meydanı’ndaki yüz binlerin, bu me-
sajlarını Birleşmiş Milletler aracılığıy-
la bütün dünyaya iletme görevini ise 
Hak-İş ve Memur-Sen konfederas-
yonları olarak üstlendiklerini kaydetti.

Eylemde Diyanet-Sen yönetim kuru-
lu üyeleri de yer aldı.

Yeni Hizmet Binamıza
Hayırlı Olsun Ziyaretleri

Dünya Barış Günü’nde Birleşmiş Milletleri Protesto Ettik 

Memur-Sen, Hak-İş, Mazlum-Der ve 
Anadolu Gençlik Derneği’nin oluşturdu-
ğu “Mazlum Mısır Halkı İle Dayanışma 
Platformu”nun düzenlediği “Mısır İçin 
Direniş İnsanlık İçin Diriliş” mitinginde; 
yüz binlerce insan Mısır’da, Suriye’de ve 
dünyanın pek çok yerinde Müslümanlara 
yönelik yapılan zulümlere dur demek için 
Sıhhiye Meydanı’nda buluştular.

Mitingde konuşma yapan Memur-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, , 
“Zalimlerin karşısında, mazlumların ya-
nında olduğunu haykırmak için Sıhhıye 
Meydanı’nı dolduran yüz binlere selam 
olsun. Kararlı direnişleriyle demokra-
sinin ve insan onurunun yeni sembolü 
Mısırlı kardeşlerimize selam olsun. İma-
ni ferasetin, insani cesaretin, demokratik 
basiretin merkezi Adeviyye Meydanı’na 
selam olsun. Darbecilere direnen, darbe-
cilerin mermileriyle ya rükuda ya secde-
de namaz kılarken şehit edilen binlerce 
kardeşimize selam olsun. Kahire’den, 
Şam’a, Kaşgar’dan, Gazze’ye, Mali’den, 
Arakan’a bütün Dünya mazlumlarına se-
lam olsun” dedi.

Mısır’da, Suriye’de insanların katledildiği 
ve insanlığın yok edildiği için Sıhhiye’de 
olduklarını belirten Güdoğdu, şöyle 
konuştu:”Katil Sisi ve Cani Esed’i lanet-
lemek, Doğu Türkistan’da Çin zulmünde 
ezilenlere destek, cunta rejiminin katliam 
uyguladığı Arakan halkına sahip çıkmak, 
Siyonist İsrail’in soykırım uyguladığı Filis-
tin halkının yanında olmak, dünya üze-
rindeki tüm zalimleri protesto etmek için 

buradayız. Bedenen farklı illerde, farklı 
ülkelerde olsak da ruhen ve kalben biriz, 
beraberiz, birlikteyiz, hep birlikte ses ve-
receğiz, zulmü hep birlikte bitirmek için 
buradayız. Yazıklar olsun zalime, zulmü 
alkışlayana ve bu kızıl kıyametten medet 
umanlara. Hep birlikte Mısır için direniş, 
insanlık için diriliş diyeceğiz, aklımızla yol 
alacağız, gönüllerimizle, mazlum daya-
nışmasına köprü olacağız.”

Gündoğdu, çözümün, İslam ülkelerinin 
bilimde, eğitimde, ekonomide, siyasette, 
kültürde, dış politikada ortaklaşması, or-
tak çalışması, paydaş olması gerektiğini 
söyleyerek şöyle devam etti:

“Bugün Sıhhiyeden verdiğiniz ses, hep 
birlikte üflediğiniz nefes, dünyanın maz-
lumlar tarafından yeniden inşasını haykı-
rıyor. Bu haykırış, Mısır’da demokrasidir, 
Suriye’de özgürlüktür, Filistin’de ve Doğu 
Türkistan’da bağımsızlıktır ve bütün 
dünya mazlumları için yeniden hayata 
dönüştür. Bu eylemler, şafağın sökmesi-
dir, günün ışımasıdır, aydınlık geleceğin 
habercisidir. Allah yar ve yardımcımız 
olsun.” 

 Mazlum Mısır Halkı ile Dayanışma Plat-
formu adına hazırlanan ortak bildiriyi 
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Ahmet Kaytan, okudu. Bildiri Arapça 
ve İngilizceye çevrilerek Mısır’da ve 
Suriye’de yaşanan zulmün uluslararası 
kanallar üzerinden dünya kamuoyuna 
duyuruldu.

Mitingde ayrıca Hak-İş Genel Başka-
nı Mahmut Aslan, Mazlum-Der Genel 
BaşkanıAhmet Faruk Ünsal ve Anado-
lu Gençlik Derneği Genel Başkanı Sa-
lih Turhan’da birer konuşma yaparak 
Mısır’da, Suriye’de ve dünyanın birçok 
yerinde yaşanan zulümleri protesto etti-
ler.

Mitinge Diyanet-Sen Genel Başkanı 
Mehmet Bayraktutar, yönetim kurulu 
üyeleri tam kadro katılırken Ankara ve 
Türkiye’nin farklı illerinden Diyanet-Sen 
şubelerinden de yoğun katılım oldu. 

Yüz Binler “Mısır İçin Direniş İnsanlık 
İçin Diriliş” Mitinginde Buluştu 
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Diyanet-Sen ve Memur-Sen yöne-
tim kurulu üyeleri kahvaltıda buluştu. 
Diyanet-Sen’in yeni hizmet binasın-
da verilen kahvaltıya Memur-Sen 
Konfederasyonu Genel Başkanı Ah-
met Gündoğdu, Genel Başkan Vekili 
ve Toç-Bir-Sen Genel Başkanı Gü-
nay Kaya, Genel Başkan Yardımcısı 
ve Sağlık -Sen Genel Başkanı Metin 
Memiş, Genel Başkan Yardımcısı 
ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı 
H.Bayram Tonbul, Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet Emin Esen ve 
danışmanlar katıldı. 

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, Diyanet-Sen’in çalış-
malarını takdir ettiğini belirterek 
“Diyanet-Sen konfederasyonumuza 
bağlı yetkiyi alan ve Memur-Sen’i 
önceki adıyla Toplu Görüşme Masa-
sına taşıyan ilk sendikadır. Memur-
Sen’in Besmelesidir. Her zaman 

Memur-Sen’e bağlı kardeş sendika-
larımız yeni hizmet binamızı ziyaret 
ederek hayırlı olsun temennisinde 
bulundular. Bem-Bir-Sen Genel 
Başkanı Mürsel Turbay ve Yönetim 
Kurulu üyeleri, Kültür Memur-Sen 
Genel Başkanı Mecit Erdoğan ve 
yönetim kurulu üyeleri, Büro Memur-
Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan 
ve yönetim kurulu üyeleri, Bayındır 
Memur-Sen Genel Başkanı Abdül-
hadi Karasapan ve yönetim kurulu 
üyleri ile Memur-Der Genel Başkanı 
Cengiz Özbay ve Genel Koordinatör 
Fahrettin Göker, Diyanet-Sen Genel 
Merkezini ziyaret ederek yeni hizmet 
binasının hayırlı olması dileklerini 
ilettiler.
Yeni hizmet binasını gezen ve Ge-

gayretli çalışmaları ve teşkilat yapı-
sıyla takdire şayandır. Toplu sözleş-
mede de güzel kazanımlara imza-
atmıştır. Genel Başkanımızı ve tüm 
yönetim kurulu üyelerimizi tebrik edi-
yorum. Yeni hizmet binasında da bu 
güzel ve başarılı çalışmaların devam 
edeceğine inanıyorum” şeklinde ko-
nuştu. 

Katılımlarından dolayı Memur-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu 

ve tüm katılımcılara teşekkür eden 
Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet
Bayraktutar “Memur-Sen ve kardeş 
sendikalarımızla bu tür vesileler ile 
bir araya gelmek bu kardeşlik duygu-
sunu daha da pekiştirecektir diye dü-
şünüyorum. Yeni hizmet binamızda 
sizlerle bir araya gelmek bizleri mut-
lu etmiştir. Hepinize katılımlarınızdan 
dolayı çok teşekkür ederim” dedi. 

nel Başkan Mehmet Bayraktutar 
ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret 
eden heyetler yeni hizmet binasının 
hayırlı ve başarılı hizmetlere vesile 
olmasını dilediler. Ziyaretlerden duy-
duğu memnuniyeti dile getiren Genel 
Başkan Mehmet Bayraktutar, 4. Ola-
ğan Genel Kurul toplantısında genel 
merkez binası alınması yönünde bir 
karar aldıklarını, böylece hem alı-
nan kararı yerine getirdiklerini hem 
de daha geniş ve güzel bir ortamda 
hizmete devam etme imkanı bulduk-
larını söyledi.

Diyanet-Sen ve Memur-Sen
Kahvaltıda Buluştu

Yeni Hizmet Binamıza
Hayırlı Olsun Ziyaretleri
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Nisan 2013 KİK Kararları İmzalandı
Diyanet-Sen’in yetkili 
sendika olarak Diya-
net İşleri Başkanlığı 
ile yürüttüğü Kurum 

İdari Kurulu toplantısı 
kararları imzalandı. 

Din görevlilerine yeni 
kazanımlar getiren 
Nisan 2013 Kurum 

İdari Kurulu Toplantısı 
kararları aşağıdadır:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
 KURUM İDARİ KURULU 

TOPLANTISI KARARLARI 
 (NİSAN 2013)

1. Hacca kendi parası ile gidecek gö-
revli ve eşlerine kolaylık sağlanması 
konusunda çalışma yapılması,

2. Müftülüklerin, Kuran Kursu Öğ-
reticileri, İmam-Hatip ve Müezzin 
Kayyımlarla yapacakları toplantıla-
rın eğitim-öğretim saatlerine denk 
gelmesi halinde ek ders ücretlerinin 
kesilmemesi. 
3.Yardımcı hizmetler sınıfında çalı-
şan lise mezunu personelin Veri Ha-
zırlama Kontrol İşletmeni kadrosuna 
geçmek istemesi halinde imam-hatip 
lisesi mezunu olma şartının kaldırıl-
ması. 
4.İl müftülüklerine teknisyenlik, tekni-
kerlik, mühendislik, psikolog vb kad-
roların verilmesinin sağlanması 
5. Camilerin Açık Tutulması 
Genelgesi’nin 3 üncü Maddesinde 
yer alan “(a) Camiler gün boyunca 
açık tutulacak ve cami çalışma prog-
ramı uygulanacaktır. (b) Camiler sa-
bah namazından sonra özel durum 
ve yerel şartlar dikkate alınarak her 
gün öğle namazlarından en geç bir 
saat önce açılıp yatsı namazından 
sonra kapanmak üzere gün boyunca 
açık tutulacaktır” şeklindeki düzenle-
menin, cami dışı görevler de dikkate 

alınarak uygulamadaki sorunlar çer-
çevesinde yeniden gözden geçiril-
mesi. 

6. Yurtdışında görevlendirilecek per-
sonelin hazırlayıcı eğitime alındığı 
mekanların şartlarının düzeltilmesi 
konusunda çalışma yapılması 

7. Başkanlığa bağlı hafızlık yapılan 
Kur’an Kurslarının verimliliğini arttı-
rabilmek için temizlik vs. gibi işlerin; 
hizmet satın alımıyla yapılmasının 
sağlanması 

8. Vaiz, murakıp ve eğitim görevli-
lerinin özlük haklarının iyileştirilmesi 
noktasında gerekli çalışmanın yapıl-
ması. 

9. Kurum İdari Kurul toplantılarında 
görüşülüp mutabakata varılan mad-
delerin uygulanabilmesi için gerekli 
işlemlerin yapılması 

10. İKYS Programında, personelin 
katıldığı tüm hizmet içi kurs ve semi-
nerlerin kayda geçirilmesinin sağlan-
ması 
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Sendikacılık, sosyal bir varlık ve 
sosyal bir sistemdir. Yani, kişinin 
tek başına gerçekleştiremeyeceği 
amaçları, hedefleri ve idealleri bir 
araya gelerek bir grup halinde bil-
gi ve yeteneklerini birleştirerek he-
defe güç birliği ile varmalarını sağ-
layan bir koordinasyon sistemidir. 
Diyanet-Sen’in hizmet anlayışını 
üç başlık halinde toplaya biliriz. 
Birincisi ücret sendikacılığı, ikin-
cisi sosyal hizmet sendikacılığı, 
üçüncüsü ve en önemsediğim de-
ğerler sendikacılığıdır.
İlk yetkiyi aldığımız 2004 yılından 
bugüne kadar özlük ve sosyal hak-
larımızdaki iyileştirmeleri ve yetki 
farkımızı müftülük aylık toplantıla-
rında müftülük bahçesindeki araç 
sayısındaki artışı, bizim bu anlam-
daki karne notumuzu belirleyecek 
en güzel fotoğraf karelerinden bi-
risidir diye düşünüyorum. Tabi ki 
daha iyi olması için mücadelemize 
devam edeceğiz. Ben bu yazımda 
sendikamızın kuruluş felsefesini 
oluşturan değerler boyutunu kale-
me almak istiyorum. 
Değerler kavramı, kişilerin düşün-
ce ve eylemlerini değerlendirmeye 
ve yargılamaya yarayan ölçütlerin 
kaynağını oluşturmaktadır. Değer, 
bir birey veya toplumun ilkelerini 
ve standartlarını idealler olarak 
anlam bulmasıdır. Dolayısıyla de-
ğerlerin toplum üzerinde önemli 
bir etkisi vardır. Konfederasyonu-
muz Memur-Sen’in Kurucu Genel 
Başkanı Merhum Mehmet Akif 
İnan ve Diyanet-Sen’imizin Kuru-
cu Genel Başkanı Merhum Ahmet 
Yıldız sendikanın harcını attıkla-
rında sendikal misyon ve vizyonu 
insana hizmet, ümmete hizmet, 
millete hizmet merkezli erdemliler 
hareketi ve hilf’ül füdul anlayışı ile 
21. yy dünyasına şekil vermeyi, 
hamuru manevi dinamiklerle yoğ-
rulmuş olan sendikal mücadeleyi 
başlattılar. 
1995-98 yıllarında atılan bu ma-
nevi tohumlar bu gün onların ve 

arkadaşlarının o günlerden haya-
lini kurdukları bir noktaya gelmiş 
bulunmaktadır. Kimsesizlerin kimi, 
mahzun ve mazlumların hamisi, 
çalışanların sesi ve vicdanı ola-
rak dik duruşuyla ilkelerinden ta-
viz vermeden, ülkemizde ve tüm 
dünyada erdemliler hareketi tale-
beleri, hizmetlerini taçlandırarak, 
destanlar yazmaya devam etmek-
tedir. Memur-Sen ve Diyanet-Sen 
olarak Türkiye’nin geleceğini yeni-
den inşa etmek adına dünya maz-
lumlarının ve İslam coğrafyasının 
yeni bir ruhla uyanması için me-
deniyet değerlerimize bağlı ruhla 
hareket ederek bir çok mücadele 
örneği sergiledik. Şimdi bunların 
bazılarını sizlerle paylaşmak isti-
yorum; 
Yüzbinlerle ortak akıl mitingleri 
ile “Kayıt yok şart yok egemenlik 
milletindir” sloganlarıyla milli ira-
deye sahip çıktık. Referandum’a 
“EVET” dedik. Uluslararası ana-
yasa kongresiyle Türkiye’de ilk 
defa sivil anayasa için somut adım 
atılmış oldu. “Yeni Anayasa’da Din 
ve Vicdan Hürriyeti” paneli ile din 
ve vicdan hürriyetinin anayasal 
güvence altına alınması için mü-
cadele verdik. İmam Hatip Liseleri 
önündeki kat sayı adaletsizliğinin 
kaldırılması ve Kur’an Eğitim ve 
Öğretimindeki 12 yaş sınırının 
kaldırılması için yürüttüğümüz 
mücadeleler olumlu sonuç verdi. 
Dindar nesil yetişrilmesi için bü-
tün ortaokullarda Kur’an-ı Kerim, 
Hazreti Muhammed’in Hayatı ve 
Temel Bilgiler derslerinin seçmeli 
ders olmasını sağladık. 
Van, Simav, depremlerinde, 
Samsun’da yaşanan sel faciasında 
maddi ve manevi anlamda onların 
yanında yer aldık. Barış sürecinde 
akil heyeti içerisinde yer aldık. 1 
Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 
Çanakke’de “Yeniden “Bin yıllık 
desende bir ve beraberiz” mesa-
jını tüm Anadolu’ya gönderdik. 
Kamuda başörtüsü özgürlüğü için 
12 milyon 300 Bin imza topladık. 

Sivil itaatsizlik eylemi başlatarak 
82 model darbenin yönetmeliği-
ni yok sayarak, kamudaki kılık 
kıyafet yasağına uymama kararı 
aldık. “Zincirler kırılsın Ayasofya 
ibadete açılsın” imza kampanya-
sına tam destek verdik. Filistin’de 
İsrail’in, Doğu Türkistan’da Çin’in, 
Afganistan’da ABD’nin, Suriye’de 
Baas Rejiminin, Arakan’da Myan-
mar cunta rejiminin zulmünü kına-
dık eylem ve mitinglerle tepkimizi 
gösterdik. “Mısır için direniş maz-
lumlar için dililiş” sloganı ile Anka-
ra Sıhhıye’de yüzbinler ile Mısırlı 
kardeşlerimize destek için miting 
düzenledik. “Katil Sisi ve Cani 
Esed’i lanetlerken bu katillerin 
katliamlarına sessiz kalan birleş-
miş milletleri ‘Kirleşmiş Milletler’ 
olarak bütün dünyaya duyurduk. 
Gezi parkı olaylarını destekleyen 
faiz ve sermaye lobilerinin değir-
menine su taşıyan çulsuzları ve 
sendikaları deşifre ettik. 28 Şubat 
sürecinde mağdur edilen binlerce 
kamu görevlisi ve din görevlisinin 
görevden atılmasına sebep olan-
ların yargılanması davasında mü-
dahil olduk.
Bizim sendikal anlayışımız iyilik-
leri çoğaltmak, insanı ilgilendi-
ren her konuda kendini sorumlu 
addetmek, duyarlılığı göstermek 
dünyanın neresinde olursa olsun 
mazlumun yanında zalimin kar-
şısında olmak, ümmetin derdini 
kendine dert etmektir. Sizlerle 
sendikamızın yaptığı hayırlı işle-
rin bir kısmını paylaştım.Tabi ki 
hayırlı işlerin muzır manileri çok 
olur. Konuştuklarını söylemden 
öteye götüremeyenler, bize çamur 
atabilirler. Onlara kızmayalım. Ça-
mur atmak bataklıktakilerin işidir, 
ne de olsa ellerinde başka mal-
zeme yok. Onun için kim olduğu-
muz kadar, kimlerle olduğumuz da 
önemlidir. Erdemliler hareketinde 
hep birlikte olma dileğiyle, Geçmiş 
Kurban Bayramınızı tebrik eder, 
saygılarımı sunarım. 
Allah’a emanet olun.

Kim Olduğumuz Kadar Kimlerle
Olduğumuz da Önemlidir
Cebrail Yakışır   ( Basın ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı )
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2014 ve 2015 yıllarına 
ait toplu sözleşme 

görüşmeleri, mutabakatla 
sonuçlandı. Varılan 

mutabakata göre, 
memurların taban aylığına 

2014’te 175 TL zam 
yapılacak. 2015 yılında ise 

memur maaşlarına ilk 6 
ay için yüzde 3, ikinci 6 ay 

için yüzde 3 zam yapılacak. 
4/C’lilere aile yardımının 

yanında 2014 Ocak ayında 
iyileştirme vasfından 

175 TL ve 350 TL’lik bir 
iyileştirme yapılacak. Toplu 

sözleşme ikramiyesi de 3 
ayda 60 TL ödenecek.

2014 – 2015 YILLARINI 

KAPSAYAN TOPLU SÖZLEŞME 

KAZANIMLARIMIZ 

 A- Genel Toplu Sözleşme Kazanım-
larımız 

 Kamu görevlilerinin taban aylığı 1 
Ocak 2014’den geçerli olmak üzere brüt 
175 net 123 TL artacak,

 Emekli kamu görevlilerinin maaşların-
da 1 Ocak 2014’den geçerli olmak üze-
re taban aylıktaki artışa bağlı olarak net 
146 TL artış olacak,

 1 Ocak 2014 tarihinden sonra emekli 
olan kamu görevlileri -30 yıllık hizmet 
süresi üzeriden- Emekli ikramiyelerinde 
5.250 TL artış olacak,

 Kamu görevlilerinin maaş ve ücretle-
ri, 2015 yılının ilk altı ayı için yüzde 3, 
ikinci altı ayı için yüzde 3 oranında zam 
yapılacak,

 Kamu görevlilerinin maaş ve ücretle-
rine 2015 yılı birinci ve ikinci altı ayları 
için yapılan zam oranlarının aynı dö-
nemlerin sonunda gerçekleşen enflas-
yonun altında kalması halinde aradaki 
fark kadar ilave artış yapılacak,

 Toplu Sözleşme İkramiyesi 1 Ocak 
2015 tarihinden itibaren, yüzde 33 ora-
nında artırılarak 60 TL olarak ödenecek,

399 sayılı KHK’ye tabi personelin ücret 
tavanı; 01.01.2014 – 31.12.2014 dö-
neminde 4.203,56 TL’ye, 01.01.2015 – 
30.06.2015 döneminde 4.329,98 TL’ye 
ve 01.07.2015 – 31.12.2015 dönemin-
de 4.459,88 TL’ye yükseltilecek,

 Ücretleri YPK kararıyla belirlenmiş 
olan personelin temel ücret tutarı 1 
Ocak 2014’den geçerli olmak üzere 160 
TL artırılacak,

 Ücretleri YPK kararıyla belirlenmiş 
olan personelin temel ücret tutarları-

na 2015 yılının ilk altı ayında yüzde 3, 
ikinci altı ayında yüzde 3 oranında zam 
yapılacak, 2015 yılı birinci ve ikinci altı 
ayları için yapılan zam oranlarının aynı 
dönemlerin sonunda gerçekleşen enf-
lasyonun altında kalması halinde ara-
daki fark kadar ilave artış yapılacak, 

 Sözleşmeli personel yemek yardımın-
dan memurların tabi olduğu mevzuat 
hükümleri çerçevesinde yararlanmaya 
devam edecek,

 Emekli olan kamu görevlilerine 375 
sayılı KHK uyarınca verilen tazminat 
tutarının hesaplanmasında 13558 gös-
terge rakamı kullanılmaya devam edile-
cek, enflasyon farkı kaynaklı artış saklı 
olmak üzere bu kapsamda 2015 yılı bi-
rinci altı ayı için 1.072 TL, ikinci altı ayı 
için 1.104 TL ödenecek,

 4/C’li personelin ücretleri 1 Ocak 
2014’den itibaren brüt 350 net 253 TL 
artacak,

 375 sayılı KHK eki II ve III sayılı cet-
vellerde yer alan personelin maaşı, üc-
ret gösterge rakamları 2280 puan artırıl-
mak üzere brüt 175 net 123 TL artacak

 4/C’li personele memurların tabi ol-
duğu mevzuat hükümleri çerçevesinde 
eş ve çocuk yardımı verilecek, bu kap-
samda 4/C’li personel 1 Ocak 2014’den 
itibaren çalışmayan eş için 164 TL eş 
yardımı, 0 – 6 yaş grubundaki her çocuk 
için 38,40 TL ve 6 yaş üstündeki her ço-
cuk içinde 19,20 TL aile yardımı alacak,
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 4/C’li personel ayda 50 saati geçme-
mek üzere fazla çalışma ücreti almaya 
devam edecek, 

 Burs alan ya da devlet tarafından 
okutulan çocuklar için de aile yardımı 
ödeneği verilmeye devam edilecek,

 Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak 
görevlendirilenlere, 2006/10344 sayı-
lı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe 
konulan Devlet Memurlarına Ödenecek 
Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararın eki 
I sayılı cetvelin Genel İdari Hizmetleri 
Bölümünün 37’nci sırasında öngörülen 
mali sorumluluk zammı ödenmeye de-
vam edilecek,

 Müze araştırmacısı, arşivci, folklor 
araştırmacısı, kütüphaneci, kitap pato-
logu ve sosyolog unvanlı kamu görev-
lilerine; İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde 
Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cet-
velinin (B) Bölümünün 4 üncü sırasın-
da öngörülen iş güçlüğü ve temininde 
güçlük zammı puanları ile (E) ‘Teknik 
Hizmetler’ bölümünün 1 inci sırasının 
(d) bendinde öngörülen tazminat ve ek 
tazminat oranları uygulanmaya devam 
olunacak, 

 6245 sayılı Harcırah Kanunu 49’uncu 
maddesi kapsamında ödemesi yapılan 
seyyar görev tazminatı ödemelerinde il 
sınırının esas alınması uygulamasına 
devam edilecek,
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 Belediye ve mücavir alan dışındaki 
baraj, santral, maden sahası, fabrika, 
trafo, gar ve istasyon gibi yerlerde bu-
lunan kamu konutları hizmet tahsisli 
konut sayılmaya ve bu konutlardan kira 
alınmamaya devam edilecek,

 KİT personeli lojman kirasının yüzde 
85’ini ödemeye devam edecek,

 366 sayılı KHK kapsamında kıdem 
ücretinin ödenmesine esas sürelerin 
60, 120, 180 ve 240 ayı tamamlama 
şeklinde uygulanmasına devam edile-
cek, 

 İtfaiye unvanlı kadroların hizmet sı-
nıfının GİH olarak uygulanmasına ve 
KİT’ler bağlı ortaklıklarda görev yapan 
ARFF ve İtfaiye memurlarının sosyal 
güvenlik işlemleri Genel İdari Hizmetler 
sınıfı kapsamında yürütülmeye devam 
edilecek,

 Yüksek öğretim kurumlarının disiplin 
kurullarında sendika temsilcisinin bu-
lundurması uygulamasına devam edi-
lecek,

 Kamu Avukatlarının vekâlet üc-
reti aylık üst sınırı gösterge rakamı 
10000’den 13000’e çıkarılmak su-
retiyle; yıllık vekâlet ücreti geliri üst 
sınırı yüzde 33 oranında artırılarak 
brüt 9.214 TL’den 11.979 TL’ye çı-
karılacak,

 Nöbetçi memurluğun kaldırılma-
sına ilişkin yasal düzenleme yapı-
lacak,

 Programcı ve çözümleyici unvanlı 
personel, Teknik Hizmetler Sınıfı kapsa-
mına alınacak ve İş Güçlüğü, İş Riski, 
Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk 
Zammı Cetvelinin (B) Bölümünün 4 
üncü sırasında öngörülen iş güçlüğü 
ve temininde güçlük zammı puanları 
ile (E) ‘Teknik Hizmetler’ bölümünün 1 
inci sırasının (d) bendi ile 2’nci sırasın-
da öngörülen tazminat ve ek tazminat 
oranlarından yararlandırılacak,

Diyanet-Sen’in Hizmet Koluna 
Ait Kazanımlar

 Dini bayramlarda çalışan imam-
hatiplere ve müezzin-kayyımlara, 
her gün için 8 saat üzerinden ve 
normal fazla çalışma ücretinin 4 katı 
tutarında fazla çalışma ücreti öden-
mesi uygulaması devam edecek, 

 Musahhihlerin özel hizmet tazmi-
nat oranlarının 25 puan ilave edil-
mek suretiyle uygulanmasına de-
vam edilecek,

  Sözleşmeli Kur’an kursu öğretici-
lerine, öğretim yılına hazırlık ödene-
ği verilecek, ( Öğretmenler için bu 
oran 2014 yılı için 850 TL, 2015 yılı 
için 950 TL olarak belirlenmiştir.)

 Yatılı Kur’an kurslarında gece nö-
beti görevi verilenlere, her gece nö-
beti için 2 saat daha ek ders ücreti 
verilecek.
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Günümüzde artık vatandaşının yanında 
olan ve insan hakları eksenli devlet anla-
yışı hakim olmaktadır. Bu itibarla devletin 
çeşitli erklerle kullandığı kamu gücünün 
uzantısı olan idareler, daha şeffaf ve he-
sap verebilir bir yapıya kavuşmuşturlar. 
Bu durum bahsettiğimiz idareler bünye-
sinde görev yapan devlet memurları için 
de geçerlidir. Artık idareler, memurlarına 
karşı şeffaf bir yapıya kavuşmaktadır. 
Dolayısıyla memurlar da kurumlarında 
yaşadıkları sorunlarını, taleplerini ve şi-
kayetlerini rahatlıkla dile getirebileceği bir 
konuma gelmişlerdir. Bu yazımızda dev-
let memurunun şikayet hakkının nereden 
doğduğu ve özellikle BİMER müracaatı 
hakkındaki yasal düzenlemelerden bah-
sederek genel bir değerlendirme yapa-
cağız. 
Öncelikle Anayasamızın “Dilekçe, bilgi 
edinme ve kamu denetçisine başvurma 
hakkı” başlıklı 74. Maddesi “Vatandaşlar 
ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıy-
la Türkiye de ikamet eden yabancılar, 
kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve 
şikayetleri hakkında, yetkili makamlara 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile 
başvurma hakkına sahiptir. Kendileriyle 
ilgili başvurmaların sonucu, gecikmeksi-
zin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildiri-
lir. Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçi-
sine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı 
olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kuru-
mu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri 
inceler.” şeklinde düzenlenmiştir. Madde 
hükmü hiçbir ayrım yapmadan tüm va-
tandaşlara bilgi edinme, başvuru yapma 
ve dilekçe verme hakkı tanımıştır. 
Anayasal hüküm çerçevesinde de çeşitli 
yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bunlar-
dan en önemlisi Bilgi Edinme Hakkı Kanu-
nu ve daha sonra Başbakanlığın 2006/3 
sayılı Genelgesi ile kurulan BİMER’dir. 
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun amacı, 
demokratik ve şeffaf yönetimin gereği 
olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine 
uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkı-
nı kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri 
düzenlemek şeklinde tanımlanmıştır. Bu 
kanun uyarınca herkesin bilgi edinme 
hakkına sahip olduğu da açıkça düzen-
lenmiştir. 
20.11.2006 tarihli ve 26055 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Başbakanlık İle-
tişim Merkezi (BİMER) hakkında 2006/3 
sayılı Genelgede, -günümüzde kamu 
yönetimi literatüründe “Yönetişim” ve 

“Yönetime katılma” kavramları ön plana 
çıkmıştır. Yönetim tekniği olduğu kadar 
bir değeri de ifade eden bu kavramların 
hayata geçirilebilmesi için vatandaşların 
yönetime ilişkin şikayet, talep, görüş ve 
önerilerini kolayca iletebilmelerine yöne-
lik iyi işleyen, hızlı ve etkin bir sistemin 
kurulması, yönetimin başarısı için olduğu 
kadar, demokrasinin sağlıklı bir biçimde 
işlemesi açısından da vazgeçilmez bir 
gerekliliktir. Bu şikayet, talep, görüş ve 
önerilerin derhal işleme alınıp değerlen-
dirilmesi, sonuçlandırılması ve ilgilisine 
süratle cevap verilmesi de aynı derece-
de önem taşımaktadır. Bu düşünceler 
ışığında, kamu kurum ve kuruluşlarının 
halkla ilişkiler uygulamalarına ilişkin yeni 
bazı düzenlemelerin yapılması uygun 
görülmüştür. Başbakanlığa yapılacak 
başvuruların tüm yurt sathında kabulünü 
ve Bakanlıklar ile valiliklere yapılan müra-
caatların Başbakanlıktan izlenebilmesini 
amaçlayan ve Başbakanlık İletişim Mer-
kezi (BİMER)- Doğrudan Başbakanlık 
olarak isimlendirilen düzenleme, Türkiye 
genelinden aranabilir bir telefon numara-
sı tahsisi ile bir bilgi işlem programı kul-
lanılmasını öngörmektedir. Böylece, va-
tandaşlar tarafından yapılan yazılı veya 
sözlü başvuruların gereğinin yapılması 
amacıyla süratle ilgili kamu kuruluşu 
veya birimine ulaştırılması, mümkün olan 
en kısa sürede cevap verilmesi, gecikme 
halinde ilgili birimlerin uyarılması, bütün 
bu işlemlerin bir otomasyon sistemi için-
de yürütülmesi, istatistiksel raporlarının 
alınması ve merkezden denetlenebilmesi 
sağlanmış olacağı- belirtilmiştir.
Son olarak genel düzenlemelerin yanı 
sıra Devlet Memurları Kanunu’nun Müra-
caat, şikayet ve dava açma başlıklı 21. 
Maddesi “Devlet memurları kurumlarıyla 
ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı mü-
racaat; amirleri veya kurumları tarafından 
kendilerine uygulanan idari eylem ve iş-
lemlerden dolayı şikayet ve dava açma 
hakkına sahiptirler.” şeklinde düzenlen-
miştir. Madde hükmü uyarınca devlet 
memurlarına müracaat, şikayet ve dava 
açma hakkı verilmiş olup bu hakkın ne 
şekilde kullanılacağı da Devlet Memur-
larının Şikayet Ve Müracaatları Hakkında 
Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Hemen 
belirtelim ki devlet memuru yapacağı şi-
kayetinde ve müracaatında somut ger-
çeklikleri objektif ifadelerle kurumunu ve 
hiç kimsenin şahsını hedef almadan or-
taya koymalıdır. Bu yapılan müracaattan 
sonuç almak için önemli bir husustur.  

Yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler-
den açıkça anlaşılacağı üzere tüm vatan-
daşlar ve devlet memurları, idarelerin uy-
gulamalarına ilişkin şikayet, talep, görüş 
ve önerilerini kolayca üst makamlara ile-
tebileceklerdir. Bunun en etkin ve verimli 
olarak kullanılabilmesi içinde Başbakan-
lık İletişim Merkezi (BİMER) kurulmuştur. 
Kişiler BİMER’ e doğrudan müracaatta 
bulunabilmektedirler. 
Konuya devlet memurunun BİMER’ e 
müracaatı açısından bakarsak; öncelik-
le kişilerin dilekçe hakkı, Anayasamız ile 
korunan bir haktır. Bu hakkın kullanılma-
sı doğrultusunda yasal düzenlemeler her 
geçen gün yapılmakta olup son olarak 
ise BİMER sistemi kurulmuştur. Başba-
kanlık Genelgesinde tüm vatandaşların 
dilek ve şikayetlerini doğrudan Başba-
kanlığa ilebilecekleri açıkça belirtilmiş ve 
devlet memurlarının BİMER müracaatı 
yapamayacaklarına ilişkin bir kısıtlama 
da ortaya konmamıştır. Şu halde devlet 
memurunun yaptığı BİMER müracaatı 
hakkında idarelerce herhangi bir araştır-
ma yapılmadan memur hakkında “merci 
aşımı yaptın önce bana müracaat ede-
cektin” gibi türlü bahanelerle soruşturma 
açılması ve memurun cezalandırılması 
bir tür şikayet hakkının kullandırılmaması 
neticesini doğuracaktır. Bu durumun ise 
Anayasamız ile güvence altına alınan te-
mel hak ve özgürlüklere ve yukarıda de-
ğindiğimiz yasal düzenlemelere açıkça 
aykırılık oluşturacağı şüphesizdir.

Sonuç olarak BİMER’ i Başbakanlık ma-
kamı olarak algılarsak buraya yapılan 
başvuruların en yakın merciler atlanarak 
en üst makama yapıldığı iddiası ciddiye 
alınabilir. Ancak gerçek durum bu değil-
dir. Zira BİMER bir makam değil adında 
da yer aldığı üzere özellikle hızlı ve gü-
venli başvuru/iletişim imkanı sağlamak 
üzere kamu görevlilerine kolaylık ama-
cıyla kurulmuş bir merkezdir. Bu mer-
keze yapılan başvurular neticesinde ise 
hızlı ve etkili bir dağıtım ile ilgili makama 
kadar söz konusu dilekçe inmektedir. Hal 
böyle iken BİMER’ e yapılan başvuru, il-
gili mercie yapılan başvuruya eşit kabul 
edilmelidir. Aksi halde kamu görevlilerinin 
problemlerinin çözümüne katkı sağla-
mak amacıyla kurulan bu merkez gerçek 
fonksiyonunu yerine getiremez hale gelir 
ve dilekçe kabul etmesinin hiçbir anlamı 
kalmaz.

Hukuk Köşesi

DEVLET MEMURLARININ 
ŞİKAYET HAKKI VE “BİMER”

Av. Sait ŞAHAN - Av. H.Muharrem MANKIR
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Genel Merkez Yeni Hizmet Binamız Dualarla Açıldı
Diyanet-Sen’in Ulus Rüzgarlı 
Sokak’taki yeni hizmet binası 

düzenlenen törenle hizmete açıldı. 
Törene  Başbakan Yardımcısı 

Bekir Bozdağ, Memur-Sen 
Konfederasyonu Genel Başkanı 

Ahmet Gündoğdu, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı 

Halil Etyemez, Hak-İş Genel 
Başkanı Mahmut Arslan, Diyanet 

İşleri Başkan Yardımcısı Hasan 
Kamil Yılmaz, Memur-Sen ve bağlı 

sendikaların genel başkan ve 
yönetim kurulu üyeleri, Diyanet-

Sen Şube Başkanları, il temsilcileri 
ve çok sayıda davetli katıldı. 

Açılış töreninde konu-
şan Memur-Sen Ge-
nel Başkan Yardımcısı 
ve Diyanet-Sen Ge-
nel Başkanı Mehmet 
Bayraktutar, 10 yıldır 
yetkili sendika olduk-
larını belirterek “ Şu 
anda 70 bin civarında 
üyemiz var. Hedefimiz 
100 bine ulaşmak. 10 

yıldır yetkiyi taşımak ve her yıl güçlenerek 
zirvede kalmak hiç de kolay değildir. Bu onu-
ru devam ettirmek sabır ve sebat ister, feda-
karlık ve sadakat ister, mertlik ve direnç ister, 
şuur ve muhakeme ister, hüner ister, Hak’ta 
sebat, istikamet ister, sıdk ve vefa ister.” dedi. 
Müslüman’ın herşeyin en iyisine layık olduğu-
nu belirten Bayraktutar “İşte bu Genel Merkez 
büyüyen Konfederasyonun büyüyen sendi-
kasının somut neticesidir. Müslüman her şe-
yin en iyisine layıktır. Genel Merkez’de dinin 
anlatıcıları, öğreticileri olarak herhâlde en çok 
bize lazımdı. Kendi mülkiyeti olması hasebiy-
le Diyanet-Sen var olma noktasında sağlam 
bir temel atmıştır. Türkiye’nin dört bir yanında 
imanla, şevkle hizmet veren Diyanet ve Vakıf 
çalışanlarının artık Ankara’da nezih bir genel 
merkezi var. Kapımız 76 milyona her zaman 
açıktır. Diyanet-Sen Genel Merkezi sevginin, 
hoşgörünün, muhabbetin, örgütlülüğün ve 



www.diyanet-sen.org.tr

17

Genel Merkez Yeni Hizmet Binamız Dualarla Açıldı
elbette erdemli sendikacılığın  mer-
kezi olacaktır. Binamızın zekatı 
hizmet olmalı, Zekâtı olmayan bir 
malın hayrı olmayacaktır. Biz bu ze-
katı bolca çalışıp kazanım üretmekle 
ödemeliyiz. Camiler ve Din Görevli-
leri Haftasına denk gelen açılışımız 
da Din Görevlilerimize hediye etti-
ğimiz bu binanın nice hayırlı ve gü-
zel hizmetlere vesile olmasını yüce 
Allah’tan diliyorum. Bu güzel günde 
bizimle birlikte olduğunuz için hepini-
ze çok teşekkür ediyorum.” şeklinde 
konuştu. 
Hizmet binası açılışını özellikle Ca-
miler ve Din Görevlileri Haftası’nda 
yapmayı uygun gördüklerini ifade 
eden Bayraktutar konuşmasına şöy-
le devam etti: “Bu hafta hepinizin bil-
diği üzere Camiler ve Din Görevlileri 
Haftası. Yüce dinimizin ibadethane-
leri ve kutsal mekanları olan camiler 
ve peygamber mesleğini yürüten din 
görevlileri toplumumuz için hiç kuş-
kusuz farklı bir yere ve öneme sahip-
tir. Bu nedenle açılışımızı bu haftada 
yapmayı uğun gördük” dedi.

Bozdağ: Sendikanız Mümtaz 
Bir Yere Sahip

Bozdağ, Diyanet-Sen Genel Mer-
kezinin açılışındaki konuşmasında, 
sendikanın çalışma hayatında müm-
taz bir yere sahip olduğunu belirtti. 
Başarılı çalışmalarından dolayı sen-
dika yetkililerini kutlayan Bozdağ, 
açılışın Camiler ve Din Görevlileri 
Haftası’na denk getirilmesinin de 
önemli olduğunu söyledi.

Hükümet olarak sendikalaların ça-
lışmalarına, çalışanların hak arama 
mücadelelerine büyük önem ver-
diklerini ifade eden Bozdağ, yapılan 
çalışmaların bunun tanığı olduğunu 
kaydetti.
Düzenlemeyle kamu çalışanlarına 
toplu sözleşme hakkını getirdiklerini 
ifade eden Bozdağ, sendikalaşma-
nın önündeki birçok engeli de kaldır-
dıklarını söyledi. Türkiye’de yıllar yılı 
yaşam tarzına müdahale tartışmala-
rının yapıldığını ifade eden Bozdağ, 
şunları söyledi:”Hükümetimizi de bu 
noktada haksız yere eleştirenler, if-
tira atanlar oldu. Ama biz kişilerin 
bireysel tercihleriyle kendi yaşam 
tarzlarına ilişkin bütün hayata geçir-
mek istedikleri hususların tamamı-
nı yasal güvenceye kavuşturduk ve 
atacağımız bu yeni adımla çıkacak 
yasayla kişilerin dininden, siyasi, fel-
sefi görüşünden anlayışından dolayı 
farklı tercihlerini teminat altına aldık, 
buna kim müdahale etmek isterse, 
kim engel olmak isterse onu 1-3 yıl 
arasında hapis cezasıyla değiştiren 
düzenlemeyi getiriyoruz.

Diyanet Akademisi Açılacak

Diyanet Akademisi adı altında yeni 
bir adımı da atmayı planladıklarını 
ifade eden Bozdağ, imamların, mü-
ezzinlerin, müftülerin, din hizmeti su-
nanların doğrudan atanması uygula-
masına bu kanunun çıkmasından 

sonra son verileceğini söyledi. Söz 
konusu kişilerin belli bir süre aday 
ünvanıyla hizmet öncesi eğitime alı-
nacaklarını belirten Bozdağ, bu eği-
timlerin başarıyla tamamlanmasının 
ardından atamaların gerçekleşeceği-
ni söyledi. Bozdağ, bununla ilgili ça-
lışmaların sürdüğünü de belirtti.

Gündoğdu: Demokratileşme 
Paketine Evet Ama Eksik

Demokratikleşme paketine “evet 
ama eksik” dediklerini belirten Gün-
doğdu, sadece başörtüsüne ilişkin 
alınan kararı bile ayrımcılığın sona 
erdirilmesi için önemli bir adım ola-
rak nitelendirdi. Gündoğdu, “Başör-
tüsü Allah’ın bir emridir, demokratik 
bir tercihtir. Asker bir kardeşimizin 
başörtüsünün olması, güvenliğe mi 
engel olur, yargı mensubu bir kar-
deşimizin başörtüsü olması adaleti 
mi engeller” diye sordu. Gündoğdu, 
pakete bu konularda da eklemeler 
yapılmasını talep etti.
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Diyanet-Sen Başkalar 
Kurulu Toplantısı 

4 Ekim 2013’de 
Ankara Angora Otel’de 

gerçekleştirildi. 
Toplantıya Memur-Sen 

Konfederasyonu Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
Diyanet-Sen Genel Başkanı 

Mehmet Bayraktutar ve 
yönetim kurulu üyeleri, 

Diyanet-Sen Şube 
Başkanları ve il

temsilcileri katıldı. 

Toplantıda konuşan Genel Başkan 
Mehmet Bayraktutar, Diyanet-Sen’in 
din görevlileri ve üyeleri için yeni ka-
zanımlar elde etmeye, gerek ülke-
mizde gerekse dünyanın neresinde 
olursa olsun tüm haksızlıklara karşı 
zalimlerin karşısında mazlumların

ise yanında olmaya devam ettiğini 
söyledi. Diyanet-Sen’in bu istikrarlı 
ve vakarlı duruşunun sendikaya olan 
teveccühü ve ilgiyi artırdığını ifade 
eden Bayraktutar bu teveccühün en 
somut örneği Diyanet-Sen’in bu gün 
70 binlere yaklaşan üye sayıdır” dedi. 
1 Ağustos’ta başlayan toplu sözleş-
me masasından gerek konfederas-
yon olarak tüm kamu görevlilerine 
gerekse Diyanet-Sen olarak din 
görevlilerine yeni kazanımlar elde 
eldebilmek için yoğun bir mücade-
le verdikleri kaydeden Bayraktutar 
“ Bu mücadelemiz sonuç verdi ve 7 
Ağustos’ta imzaladığımız toplu söz-
leşme ile din görevlileri gerek Rama-
zan gerekse Kurban bayramlarında 
fiili olarak çalıştıkları günler için nor-
mal çalışma saatinin 4 katı mesai üc-
reti almaya devam edecek. Önceki 
yıllarda Sözleşmeli Kur’an Kursu Öğ-
reticilerimize ödenmeyen eğitim yılı-
na hazırlık ödeneği artık ödenecek. 
Musahhihlerin özel hizmet tazminat 
oranlarına 25 puan ilave edilerek 
ödenmesi uygulanmasına devam 
edilecek, Yatılı Kur’an kurslarında 
gece nöbeti görevi verilenlere, her 
gece nöbeti için 2 saat daha ek ders 
ücreti verilecek. Yatılı Kuran Kursla-
rının giderleri artık genel bütçeden 

karşılanacak, bu kazanımlar daha iyi 
hizmet etmek adına sizin 76 milyo-
na bir hediyenizdir. Ve herkes şunu 
çok iyi bilsin ki Diyanet-Sen’in değerli 
başkanları bu ülkeye daha çok hedi-
ye verecek” şeklinde konuştu. 
Çözüm sürecinin işlemeye başlama-
sıyla birlikte Gezi Parkı olaylarının ül-
kenin gündemine oturduğuna dikkati 
çeken Bayraktutar “Hem süreci bal-
talamaya, hem ülkemizin dünyadaki 
imajını yıkmaya, ekonomik ve siyasal 
istikrasızlık çıkarmaya çalıştılar. Sivil 
çevrecilerin arkasına saklanan şiddet 
yanlısı, darbeci unsurlarla, ulusal ve 
uluslar arası faiz lobilerinin ülkemizi 
gerisin geriye götürmenin hesaplarıyla 
hareket ettikleri, gün geçtikçe ortaya 
çıkmaktadır. Milletimiz bu oyunu boz-
muştur.” Dedi.

Gündoğdu: Kazanımlar Sa-
haya İnerek Anlatılmalı
Diyanet-Sen Başkanlar Kurulu 
Toplantısı’na katılarak bir konuşma 
yapan Memur-Sen Konfederasyonu 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
Diyanet-Sen’in oldukça başarılı bir 
sendikal dönem geçirdiğine dikkat 
çekerek “Bu kazanımları sahaya 
inerek en güzel şekilde anlatmalıyız. 

Başkanlar Kurulu Toplantısı
Ankara’da Yapıldı
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Kazandıklarımızın ve gücümüzün far-
kında olmalıyız” dedi. 

Gündoğdu, Memur-Sen ve Diyanet-
Sen’in, darbe girişimlerine karşı ortak 
akıl platformları oluşturması, demokra-
si tarihinin en önemli referandumu olan 
ve Türkiye’nin vesayetten kurtulmasını 
sağlayan 12 Eylül referandumunda 
aldığı aktif rolün önemine dikkat çek-
ti. Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen’in 
toplu sözleşme hakkını elde etmesi, 
kamuda kılık-kıyafet dayatmasına 
karşı sivil itaatsizlik örneği göstererek 
başörtüsü sorununu da fiilen çözme-
si, ülkenin 30 yıllık problemi olan terör 
bataklığının kurutulması için başlatılan 
çözüm sürecinde elini taşın altına koy-
ması gibi bir çok projede aktif olarak 
görev üstlendiğini ifade ederek şöyle 

konuştu, “Gezi Parkı olaylarında oyu-
nun bozulmasında öncülük yaptık. 
Memur-Sen’in dünya mazlumlarının 
yanında yer alarak insanlığın vicda-
nı olması, küresel darbe ve oyunlara 
karşı kitlesel tepkiler koyması; ürettiği 
proje ve hazırladığı raporlarla büyük 
Türkiye idealine katkı sunması, sendi-
kal tarihe altın harflerle yazılacak faali-
yetlerindendir.”

Daha sonra genel başkan yardımcıları 
kendi sekreteryaları ile ilgili birer ko-
nuşma yaptı. Avukat Muharrem Mankır 
hukuki konularda katılımcıları bilgilen-
dirdi. Şube Başkanları ve il temsilcileri 
şube faaliyetlerini anlattı. Önümüzdeki 
dönem yapılacaklar konusunda öneri-
ler sunularak yol haritası belirlendi. 
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Çifte Sözlü Sınav Dönemi 
Talebimiz Üzerine Son Buldu

Diyanet-Sen’in Diyanet İşleri 
Başkanlığı ile yürüttüğü 

Kurum İdari Kurulu 
toplantılarında alınan bir 
karar daha hayata geçti. 

Ekim 2012 Kurum İdari Kurulu top-
lantısında 1. Madde olarak imza 
altına alınan “Başkanlıkça Kur’an 
Kursu öğreticisi, İmam-Hatip ve 
Müezzin Kayyım kadroları için ya-
pılan yeterlilik sınavının kaldırılma-
sı, bunun yerine KPSS sınavında 
Diyanet oturumu konulması; söz-
leşmeli pozisyonlara yerleştirmele-
rin ise açıktan atama da olduğu gibi 
adayların üç katına kadar KPSS 
puanına göre sözlü sınava çağrı-
larak sözlü sınav sonucuna göre 
yapılması ” talebimiz uygulamaya 
kondu. Diyanet İşleri Başkanlığı 
internet sitesinde konuya ilişkin du-
yuru yaptı. 

Bakanlar Kurulu’nun Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslarda Değişiklik Yapılması-
na Dair Esaslar hakkındaki kararı 
doğrultusunda sözleşmeli olarak 

atanacak İmam-Hatip, Müezzizin 
Kayyım ve Kur’an Kursu Öğretcileri 
de artık KPSS puanları esas alına-
rak çağrılacak adaylar arasından 
sözlü sınav ile atamaları yapılacak. 

Daha önce, KPSS’ye girip yeterli 
puanı almış ve yeterlilik yazılı sı-
navını kazanan kişiler ayrıca sözlü 
sınava tabi tutuluyordu. Yeni dü-
zenleme ile yeterlilik sözlü sınavına 
girmelerine gerek kalmadan kadro-
lu veya sözleşmeli personel en yük-
sek puanı alan adaydan başlamak 
üzere boş kadronun belli bir katına 
kadar çağrılacak ve kazanan aday-
ların atamaları yapılacak. Personel 
alımları ilana çıktıktan sonra ister 
kadrolu ister sözleşmeli alımlar için 
bir defa sözlü sınava alınmaları ye-
terli olacak ve atamalar bu sözlü 
sınavdan sonra gerçekleşecek.

Daha açık ifadeyle: 

1) Yeterlilik için sözlü sınav yapıl-
mayacaktır.

2) Gerek sözleşmeli gerekse kad-
rolu personel alımlarında KPSS 

puanı en yüksek olandan itibaren 
en fazla 3 katı aday çağrılıp sözlü 
yapılacak ve başarılı olanlar atana-
caktır.

Üyelerinin hak ve menfaatlerini her 
platformda savunan ve yeni kaza-
nımlarla üyelerine hizmette sınır 
tanımayan Diyanet-Sen’in girişim-
leri sonucu çifte sözlü sınav sona 
ermiş oldu. 

Diyanet-Sen’in Toplu 
Sözleşmeye Taşıdığı Bir 

Madde Daha Gerçekleşti: 
Kur’an Kursu ve Yurtların 

Giderleri Bütçeden
 Karşılanacak

Diyanet-Sen’in 2012 Toplu Sözleşme 
maddeleri arasında yer alan komisyon 
tarafından sonradan değerlendirilmek 
üzere üzerinde çalışılacak maddeler 
arasında yer alan “Kur’an Kursu ve 
cami giderlerinin genel bütçeden kar-
şılanması” talebimiz alkol tüketimini 
kısıtlayan torba yasada yer aldı. 

Torba yasa ile:

MADDE 12- 22/6/1965 tarihli ve 633 
sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuru-
luş ve Görevleri Hakkında Kanunun 
7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendinin (2) numaralı alt bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Bu kurslarda okuyan öğrenciler 
için yurt ve pansiyonlar açmak ve 
yönetmek; Kur’an kursu, yurt ve pan-
siyonların iaşe ve ibate ihtiyaçları ile 
diğer harcamalarına ilişkin bütçelerini, 
mali yıl itibarıyla düzenlemek; yurt ve 
pansiyonların her türlü alım-satım iş-
lemlerini yürütmek.”

Kursların giderleri bütçeden 

Yasaya göre Kur’an kursu, yurt ve 
pansiyonların iaşe ibate ihtiyaçları 
ile diğer harcamalarına ilişkin bütçe-
lerini düzenleme işi de Başbakanlık 
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü-
nün görevleri arasına alınıyor. Kur’an 
kursunda okuyan ve Diyanet’in açtığı 
yurtlarda kalan öğrencilerin bütün gi-
derlerinin bütçe tarafından karşılan-
ması öngörülüyor.
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Diyanet-Sen’in 
düzenlediği, Fotoğraf 

Sanatı Kurumu’nun 
gerçekleştirdiği,

 1. Ulusal Din ve Toplum 
Fotoğraf Yarışması 

fotoğraf sergisi Ankara 
Kızılay Metro Sanat 

Galerisi’nde düzenlenen 
törenle sanat severlerin 

beğenisine sunuldu. 

Serginin açılışına Diyanet-Sen Ge-
nel Başkanı Mehmet Bayraktutar ve 
yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra 
Memur-Sen Genel Başkan Vekili Gü-
nay Kaya ve bağlı sendikaların genel 
başkan ve yönetim kurulu üyeleri ve 
Diyanet-Sen Şube Başkan ve yöne-
tim kurulu üyeleri ile davetliler katıldı. 
Fotoğraf Yarışması sergisi açılış tö-
reninde konuşan Diyanet-Sen Ge-
nel Başkanı Mehmet Bayraktutar, 
Diyanet-Sen’in bu gün Türkiye’nin 
sendikalaşma oranı en yüksek sen-
dikası olmasının yanında sosyal et-
kinlikleri ile de farkını ortaya koydu-
ğunu söyledi. 

Fotoğrafın günümüzün en etkili ileti-
şim araçlarından birisi olduğunu ifa-
de eden Bayraktutar “Diyanet-Sen 
olarak düzenlediğimiz 1.Ulusal Din 
ve Toplum Fotoğraf Yarışmasıyla 
Türkiye’nin sahip olduğu İslam dö-
nemi dini mimari eserlerle ülkemiz 
insanının ilişkilerini çok yönlü olarak 
ortaya koymayı hedefledik. Özellikle 
insanların cami, mescit, türbe, tekke, 
dergah gibi dini mekanlardaki tu-
tum ve davranışlarını, iç dünyalarını 
yansıtan kesitleri fotoğraflarla yan-
sıtmak, Cami ve mescitlerde kılınan 
beş vakit namazın yanı sıra Cuma 
günlerinde, Ramazan ve Kurban 
Bayramlarında, kandil günlerinde in-
sanların dini mekanlarda yaşadıkları 
heyecan ve coşku dolu dini duygu 
ve düşüncelerin, kaliteli fotoğraflarla 
topluma tanıtılması ve bu yolla ülke-
mizde yaşanan dini hayatın ve İslami 
değerlerin, bilgi, duyarlılık ve farkın-
dalığının artırılarak sanatsal kaygı-
larla fotoğraflanmasını amaçladık.” 
Şeklinde konuştu. 
Sergi açılışında yarışmada 1. Olan 
Sabahattin Özveren’e ödülü Genel 
Başkan Mehmet Bayraktutar tarafın-
dan takdim edildi. 
Prof. Dr. Hakkı Acun, Prof. Abdülka-

dir Dündar, Göker Müftüoğlu, Dur-
sunali Sarıkoç, Tekin Ertuğ ve Necip 
Evlice’nin yer aldığı seçici kurul tara-
fından değerlendirilen 2058 fotoğraf 
arasından seçilen fotoğraflardan 50 
si 3-4-5-6 Ekim 2013 tarihleri arasın-
da Başkent Kızılay Metro Sanat Ga-
lerisinde sergilendi.
Ödül Alanlar :
Birinci:    Sabahattin ÖZVEREN
         İSTANBUL   5.000 TL 
İkinci:  Cüneyt ÇELİK
        İSTANBUL    3.000 TL
Üçüncü: Mehmet ÖZDEMİR
  TRABZON    2.000 TL
Mansiyon: Ali IŞIK
   İZMİR      1.000 TL
Mansiyon: Halil KARABACAK
   EDİRNE     1.000 TL
Mansiyon: İbrahim AYŞIL
   İSTANBUL   1.000 TL
Sergileme      100 TL

I. Ulusal Din ve Toplum 
Fotoğraf Yarışması Sergisi Açıldı
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Başörtüsüne Saldırılar, 
Yapanların Yanına Kar Kalmamalı 

Başörtülü Olmak Değil, Arcayürek’in 
Bakış Açısı At Gözlüğü İle Bakmaktır

Diyanet-Sen Genel Başkanı Meh-
met Bayraktutar, ODTÜ’de kayıt 
yaptırmaya gelen başörtülü öğ-
rencilere yönelik yapılan sözlü ve 
pankartlı saldırıyı kınayarak “İlim 
yuvası olması gereken üniversite-
lerimizde hala başkasının özgür-
lüğüne, inancına tahammül ede-
meyen insanların bulunması bizleri 
derinden üzmektedir. Bu olay insan 
haklarına, kadın haklarına, inanç 
özgürlüğüne, eğitim hakkına yapı-
lan bir saldırıdır. Bu olaylara göz 
yumanlar da yapanlar kadar suç-
ludur ve bu ülke de artık herkes 
işlediği suçun cezasını çekmelidir” 
dedi. 

Konuyla ilgili yazılı bir basın açık-
laması yapan Genel Başkan Bay-
raktutar, “ Uzun yıllar bu ülkede ba-
şörtüsünden dolayı binlerce genç 
kızımız üniversite eğitimi alamadı 
ya da başörtüsünü çıkarıp öyle 
okumak zorunda kaldı. Çok geç de 
olsa güvence altına alınan başörtü-
lü kızlarımızın eğitim hakkı ODTÜ 

gibi ülkemizin nadide bir üniversite-
sinde kendileri gibi öğrenci oldukla-
rını iddia eden bazı marjinal gruplar 
tarafından engellenmeye çalışıl-
ması kabul edilebilir bir durum de-
ğildir. Yeni kazandığı üniversitesine 
ilk adımında bu şekilde sözlü ve 
pankartlı saldırı ile bu kızlarımızı 
psikolojik ve manevi baskı altına 
almaya hiç kimsenin hakkı yoktur. 
Bu ülkede herkes eşittir ve kimse 
kılık kıyafetinden dolayı inancının 
gereğini yerine getirmesinden do-
layı aşağılanamaz bu şekilde bir 
muameleye tabi tutulamaz. Bir üni-
versite öğrencisi nasıl olur da bin 
bir emekle üniversiteyi kazanan 
başka bir öğrenciye sırf başörtü-
lü olmasından dolayı seni burada 
görmek istemiyorum, sizi buraya 
girdirmeyeceğiz deme hakkı görür. 
Siz kim oluyorsunuz da bu hakkı 
kendinizde görüyorsunuz? Sesini-
zin çok çıkması haklı olduğunuzu 
mu gösteriyor sanıyorsunuz? Bu 
halk aldıkları terbiye gereği sizin 

gibi çığırtkanlık yapmayan başör-
tülü kardeşlerimizin her zaman ya-
nında olmuştur. Olmaya da devam 
edeceğiz. “ şeklinde konuştu. 

“Üniversiteler herkesin kendini ya-
salar çerçevesinde rahatça ifade 
edebildiği yerlerdir.” diyen Bayrak-
tutar “İfade, inanç ve eğitim özgür-
lüğüne yapılan bu saldırıyı nefretle 
kınıyorum. Gerek ODTÜ yönetimini 
gerekse adli mercileri gerekli idari 
ve hukuki tedbirleri almaya ve ge-
rekli yasal işlemleri başlatmaya da-
vet ediyorum. 

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bay-
raktutar, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Cü-
neyt Arcayürek’in gazetecilik etik kurallarını 
hiçe sayarak Sayın Cumhurbaşkanımızın 
Eşi Hayrunnisa Gül ve Sayın Başbakanı-
mızın Eşi Emine Erdoğan’a sırf başörtülü 
olmalarını hazmedemeyerek ağır hakaret-
lerde bulunmasını eleştirerek “Arcayürek’i 
şiddetle kınıyor, kendisini derhal iki hanı-
mefendiden ve onların şahıslarında tüm 
başörtülü kardeşlerimizden özür dilemeye 
davet ediyorum” dedi. 

Bazı insanların hala ülkemizde Cumhur-
başkanı ve Başbakanın Eşinin başörtülü 
olmasını içine sindiremediğini söyleyen 
Bayraktutar “Bu insanlar maalesef her 
fırsatta sözlü veya fiili saldırılarını sürdür-

mektedirler. Bir gazetecinin basın etik ku-
rallarını hiçe sayarak halkın özgür iradesi 
ve büyük çoğunluğunun desteği ile seçil-
miş Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızın 
eşlerine köşe yazısında hakaret etmesi 
kabul edile bilir bir durum değildir. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın Eşi Hayrunnisa Gül 
Hanımefendi’nin inancının gereği olarak 
taktığı başörtüyü at gözlüğüne benzet-
mesi maalesef kendisinin fikir olarak hala 
at gözlüğü ile baktığının ve başka fikir ve 
inançlara tahammül edemediğinin en açık 
göstergesidir.” şeklinde konuştu. 

Başbakan Erdoğan’ın Eşi Emine Erdo-
ğan Hanımefendiye “Şişman” denilmesini 
de eleştiren Bayraktutar açıklamasına şu 
şekilde devam etti: “Bırakın Başbakan’ın 

eşine “Şişman” demeyi hiçbir hanımefen-
diye bu şekilde bir hitapta bulunulamaz. 
Bu şekilde bir hitap tüm kadınlarımızı 
aşağılamaktır. Hele böyle bir şeyin Emi-
ne Hanım’ın başörtülü olmasından dolayı 
söylenmesi ne saygı kuralları ne görgü 
kuralları ne de insanlığa sığar. Gazeteciliği 
istediğine istediği gibi hakaret edebilmek 
için kullanmak dünyanın hiçbir yerinde ka-
bul edilemez. 

Her mesleğin kuralları vardır ve herkes de 
bu kurallara uymak zorundadır. Sayın Ar-
cayüreği bu saygısız ifadelerinden dolayı 
tüm kadınlarımızdan, başörtülü hanıme-
fendilerden, Hayrunnisa Gül Hanımefendi 
ve Emine Erdoğan Hanımefendi’den özür 
dilemeye davet ediyorum”
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Taksim Gezi Parkı bahane edilerek 
ülkemizi kaos ortamına sürükleme-
ye çalışan bazı marjinal grupların 
camide içki içerek kutsal mekanla-
ra saygısızlık etmelerini ve başör-
tülü bir anne ve bebeğine saldıra-
rak darp etmelerini derin bir endişe 
ve üzüntü ile öğrendik.
Yaşam tarzlarına, özgürlüklerine 
müdahale edildiğini söyleyerek 
ortalığa dökülen bu marjinal grup-
ların, gerçekten çevre duyarlığı ile 
hareket eden kardeşlerimizin duy-
gularını kendilerine alet ederek 
cami gibi kutsal bir mekana ayak-
kabı ile girmeleri ve saygısızlığın 
dozunu artırarak camide içki içme-
leri kesinlikle kabul edile bilir bir 
durum değildir. İnsanları tahrik et-
mek ve kaos oluşturulmak amacıy-
la yapıldığı her aklı selim insanın 

anlayabileceği bu tür saygısızlıklar 
insanımızı rencide etmekte ve üz-
mektedir. 
Bin yıldır bu ülkede farklı kültür ve 
inançtaki insanlar bir arada yaşa-
makta ve birbirinin inancına kutsa-
lına saygı duymaktadır. Müslüman 
olmayan birisi bile camiye ayakka-
bı ile girilmeyeceğini ve dinimizin 
yasakladığı içkinin camide içilme-
yeceğini bilirken, büyük çoğunluğu 
Müslüman olan bir ülkede yaşayan 
birisinin camiye ayakkabı ile girme-
si ve caminin içinde içki içmesinin 
saygısızlığın ötesinde tahrike yö-
nelik davranışlar olduğu açıktır. 
Bunun yanında henüz 6 aylık be-
beği ile sokakta yürüyen başörtülü 
bir anneye başörtüsü tercihinden 
dolayı reva görülen tehdit, taciz 

ve yerlerde sürüklemeye varan 
saldırıların yeşille, çevreyle, ağaç-
la alakası olmadığı ortadadır. Bu 
yapılanlar düpe düz inançlara ta-
hammülsüzlük, gaddarlık, barbarlık 
kendini bilmezliktir. 
Eylemlere saf ve temiz duygularla 
çevre duyarlılığı ile destek veren 
kardeşlerimizin de ülkeyi karıştır-
mak isteyen bu marjinal gurupların 
oyunlarına gelmemelerini istiyoruz. 
Sapla samanın birbirinden ayrıla-
rak gerçeklerin bir an önce su yü-
züne çıkarılması, ülkemizin sükun 
ve istikrar ortamına geri dönmesi 
için herkese görev düşmektedir. 
Çok badirelerden geçerek bu gün-
lere gelen ülkemiz, sayıları çok az 
olan bu çığırtkanların oyununa gel-
meyecektir.

Sözcü “Yeşilçam’dan Kalma 
 Hakaretlerle Gazetecilik Yapıyor”

Müslümanlara, dinimize ve dini 
değerlerimize hakaret etmeyi, bu 
konularda yalan haber yapma-
yı alışkanlık haline getiren Sözcü 
Gazetesi bu defa da yaz Kur’an 
Kurslarında özveri ile görev yapan 
imamlarımıza saldırdı. 

19 Temmuz 2013 tarihli Sözcü 
Gazetesi’nde yer alan bir haberde 
“ Trabzon Akçaabat’ta bir camide 
görevli İmam Hatibimiz Hasan Ba-
şocak çocuklara ders verdiği sırada 
tahtadaki harfleri işaret etmek için 
kullandığı çubukla fotoğraflanarak 
“Bu da sopalı ders” başlığı ile öğ-
rencilerin sopayla korkutulduğu ve 
bu şekilde eğitim verildiği iddia edil-
miştir. Bütün yaz boyunca özveri ile 
çalışan İmam Hatiplerimizin sopa 
ile eğitim vermesi kesinlikle sözko-
nusu değildir. Yaşadığımız iletişim 
çağında gerek cami cemaatimize 
gerekse camiye Kur’an öğrenmek 

için gelen öğrencilerle sevgi ve 
şefkat dilini kullanarak güçlü bir 
iletişim kuran İmamlarımızın sopa 
kullanması mümkün değildir. Zaten 
gerek öğrenciler gerekse velileri-
miz bu durumu doğrulamaktadır.  

Zor şartlarda teknolojik imkanlar-
dan yoksun bir şekilde görev ya-
pan, akıllı tahta ve tablet bilgisayar 
imkanlarından yararlandırılmayan 
kurslarda görev yapan İmam Ha-
tibimizin öğrencilere harfleri gös-
termek için kullandığı çubuk sanki 
öğrenciler sopayla tehdit ediliyor, 
dövülüyor gibi gösterilmeye çalı-
şılmıştır. Aslında mesele üzüm ye-
mek değildir. Bağcıyı dövmektir. Bu 
fotoğraf da kurgulanarak imamları-
mıza dinimize hakaret için kullanıl-
maya çalışılmıştır. 

 Müslümanlara ve dini değerlere 
saldırmak için kurgu resim ve ha-
berlerden medet umman Sözcü 

Gazetesi’nin mumu da yatsıya ka-
dar yanmıştır. 

Sözcü Gazetesi’nin Gezi olayla-
rındaki tavrı herkesin malumudur. 
Taş ve sopalarla esnafın vitrinlerini 
indiren, kamu ve özel iş yerlerine 
saldıran gençleri kahraman ilan 
etmesi de bu iki yüzlü tutumunu 
ortaya koyması bakımından mani-
dardır. Mesele ne üç beş ağaç, ne 
öğrencilerin düşünülmesidir. Me-
sele, ülkemizin huzurunu bozmak, 
çocuklarımızın ve gençlerimizin 
dini değerler çerçevesinde yetişti-
rilmesini sindirememektir. 

Gazetecilik anlayışına sığmayan 
bu tür haberlerinden dolayı Sözcü 
Gazetesi’ni kınıyor, Yeşilçam’dan 
kalma imam ve dindar insanları 
kötü gösterme alışkanlıklarına son 
vermelerini diliyoruz. 

Camide İç, Başörtüsüne Saldır, 
Çevreciyim Geçin
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Bürokrasi Artık 
Demokrasinin Yolunu Açmalıdır

Demokrasi yarışında bu 
milletin önünü kesmeye 

hiç kimsenin hakkı yoktur. 
Hiçbir bürokratın takdir 

yetkisi anayasa, yasa, tüzük, 
yönetmelik ve diğer hukuki 

düzenlemelerin önünde 
olamaz veya bunların 

genişletici amir hükümlerini 
daraltıcı nitelik taşıyamaz. 

Demokrasilerde takdir yetkisi, hâk ve 
özgürlükleri genişletici, bireyin hak ve 
hukukunu koruyucu nitelik taşımak zo-
rundadır. “Biz istersek olur, istersek alır-
sınız” şeklinde feodal darbeci yaklaşımı 
veya büyük adam kasıntıları ile etliye 
sütlüye karışmayan, aman elim yanma-
sın, sorumluluk almayayım, dava konu-
su olup mahkeme aracılığıyla gelsin. 
Çalışanlara karşı sendikaların dolduru-
şuna gelmeyin gibi sözde uyanık bürok-
rat yaklaşımlarının ileri demokrasilerde 
yeri yoktur, olamaz.

Sendikal mücadelemizin önündeki en 
büyük tehlike ve tehdidin başında, hal-
kın seçtiği hükümetlerin bile elini kolunu 
bağlayan bürokratik sabotajlar gelmek-
tedir. Ülkemizde oligarşik bürokratik ya-
pıdan nemalanan sözde aydın kesimin 
yelkenlerine rüzgar veren bu yapımın 
ıslahı önemlidir.

Ücretleri enflasyona ezdirmedik edebi-
yatı, ücretlerde hak edene hak ettiğini 
vermedik demenin bir başka biçimidir. 
Ücretler 2002’ de hakkaniyetli değildi 
ki onu enflasyon karşısında koruyarak 
hakkaniyeti sağlamış olasınız. Önce 
kamu çalışanı ücretlerini yoksulluk sını-
rının üstüne çıkarırsanız ve bu hakkani-

yete uygundur dersiniz. Sonra onu yılla-
rın enflasyon artışına karşı korursunuz 
bu da hakkaniyete uygun olur.

Toplu sözleşme sırasında sıkışan ik-
tidar hemen “asgari ücreti” ve işsizleri 
gösteriyor. Oysa asgari ücreti kamu ça-
lışanları belirlemiyor, hükümet belirliyor 
ve asgari ücretliler ile kamu çalışanları-
nın patronu farklı olduğu için onlardan 
esirgenen onurlu yaşam ücreti kamu 
çalışanlarına verilmiyor. Bilakis iş ve-
renlere aktarılmış oluyor. İş verenler ça-
lışanın hak ve onurunu düşünmüyorlar 
ve adalet kavramını kasalarının dışın-
da tutuyorlar. Dolayısıyla asgari ücret 
kamu çalışanlarının kabahati değildir.

Yetkili sendika olarak ve konfederas-
yon olarak toplu sözleşme çalışanla-
rı aylarca kamuoyu yaparak geçmiş 
yıllarda çözülmeyen kamu görevlile-
rinin sorunlarını da ekleyerek toplu 
sözleşme metinleri hazırladık. Kamu 
görevlilerinin bu güne kadar birikmiş 
olan sorunlarını toplu sözleşme masa-
sında çözme heyecanı ile masaya otu-
ruldu.

2014-2015 dönemine ilişkin toplu söz-
leşme tekliflerimizi yoğun bir hazırlık 
süreciyle, teşkilatımızın üyelerimizin ve 
kamu görevlilerinin talep ve önerilerini 
de dikkate alarak belirledik. Toplu söz-
leşme görüşmelerini bütün oturumlarda, 
komisyon toplantılarında tekliflerimizin 
gerekçelerini, dayanaklarını ve hayata 
geçirilmesi durumunda kamu maliyesi-
ne etkilerini ve sosyal hayata katkılarını 
dile getirip ifade ettik. İlk toplu sözleşme 
sürecindeki kurumsal hafıza deneyim 
ve birikimlerimizden yararlanarak, bu 
toplu sözleşme sürecini tamamladık.

Meselelerin çözümünde sendikaların 
rolünün artırılmasını istedik, isteme-
ye devam ediyoruz. Bu yönde bir çok 
kazanım elde ettik. 4688 sayılı Kamu 
Görevlileri Sendikası Kanunu’nun ulus-
lararası standartta çıkması için yoğun 
çaba sarf ediyoruz. Memur-Sen olarak 
toplu sözleşme taleplerimiz dahil her 
platformda dile getirdiğimiz isteklerimiz 
temel insan hakları ve özgürlükleri doğ-
rultusunda oldu.

Nitekim bu taleplerimiz 4688 sayılı ka-
nun adını kamu görevlileri sendikaları 
ve toplu sözleşme kanunu olarak değiş-
tiren ve toplu sözleşmeye ilişkin usul ve 
esasları belirleyen değişikliklerinde yer 
aldığı 04/04/2013 tarihli 6289 sayılı ka-
nun yayınlanarak yürürlüğe girdi.4688 
sayılı kanunda yapılan değişikliğin yü-
rürlüğe girmesiyle birlikte ilk toplu söz-
leşme görüşmeleri 2012 de gerçekleşti. 
1 Ağustos 2013 tarihlerinde de ikincisini 
gerçekleştirdik.

1 Ağustos tarihinde başlayan toplu 
sözleşme görüşmeleri kamu perso-
nelinin geneline ve hizmet kolumuza 
da ilişkin konularda kamu iş veren 
heyetiyle karşılıklı uzlaşmayla so-
nuçlandı. Buna göre kamu personeline 
yönelik 2014 yılı için taban aylığa 175 
TL artış, 2015 yılı için ise ücretlerde ilk 
altı ay için %3 ikinci altı ay için %3 artış 
yapılması enflasyon oranlarının bu artış 
oranını geçmesi halinde ise enflasyon 
farkının da ücretlere yansıtılması karar-
laştırıldı.

Tüm kamu çalışanlarına ülkemize ha-
yırlı olması dileğiyle

 Ali Bayır    ( Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı )
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Batman Şubesi İlk Kongresini Gerçekleştirdi

Sinop Teşkilat Çalışması Verimli Geçti

İstanbul 4 Nolu Şube İlk Kongresini Gerçekleştirdi

Şırnak’ta Teşkilat Çalışması Yapıldı

Diyanet-Sen Batman Şubesi, genel merkez yönetim kurulu üye-
lerinin katılımı ile ilk olağan kongresini gerçekleştirdi. 24 Haziran 
20013’de gerçekleştirilen 1. Olağan Kongre’ye Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet Ali Güldemir ve Cebrail Yakışır, Van Şube 
Diyanet-Sen Başkanı Nurallah Arvas ve Yönetim Kurulu, Bitlis 
şube yönetiminden Ömer Ferhan Hamamcıoğlu katıldı.

Divan Başkanlığının Genel Başkan Yardımcısı Cebrail Yakışır’ın 
yaptığı kongrede konuşan genel başkan yardımcısı Mehmet Ali 
Güldemir “Diyanet-Sen’in misyon ve vizyonunu ülkemizde ve 
dünyada gelişen toplumsal olyalara bakışını ve duruşunu değer-
lendirerek, dünden bugüne yapmış olduğu faaliyetler hakkında 
bilgi verdi. Daha sonra Batman Diyanet-Sen’in şube olmasında 
emeği geçen herkese teşekkür etti.” Gerçekleşen kongre sonu-
cunda yönetim kurulu şu şekilde oluştu.

Şube Başkanı: Hamit Ergin
Şube Bşk.Yrd. (Başkan Vekili) Ali Yalçın
Şube Bşk. Yrd. (Teşkilat) Mehmet Recep Ayhan
Şube Bşk. Yrd. (Mali İşler) Mahfuz Atalay
Şube Bşk. Yrd. (Basın ve İletişim) Abdurrahman Şiren
Şube Bşk. Yrd. (Toplu Sözleşme ve Mevzuat) İhsan Ayral
Şube Bşk. Yrd. (Eğitim ve Sosyal İşler) Mehmet Menekşe.

Diyanet-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Sinop ve il-
çelerinde teşkilat çalışmasında bulundular. 

20 Mayıs 2013’te gerçekleşen ve Genel Yönetim Kurulu Üyele-
rinden Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Güldemir, Meh-
met Ali Omurca ve Cebrail Yakışır’ın katıldığı teşkilat çalışmaları 
oldukça verimli geçti. Din görevlileri aylık mutat toplantılarına ka-
tılan genel merkez yönetim kurulu üyeleri sendikal bilinç, örgüt-
lenmenin önemi, genel merkez çalışmaları, kazanımlar vs ko-
nularda katılımcılara bilgi verdiler. Genel Merkez yönetim kurulu 
üyeleri ayrıca, Sinop İl Müftüsü Ahmet Faruk Kuluş ve Boyabat 
İlçe Müftüsü İsa Sağlam’ı ziyaret etti.

Diyanet-Sen 4 Nolu Şube’nin ilk olağan kongresi gerçekleştirildi. 
29 Eylül 2013 tarihinde Pendik Atatürk Kültür Merkezi’nde ger-
çekleştirilen kongrede Mehmet Kumaş şube başkanlığına seçildi. 
Divan Başkanlığı’nı Genel Merkez Yönetiminden Basın ve 
İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cebrail Yakışır’ın 
yaptığı kongre seçimlerine Yakışır’ın yanı sıra Teşkilatlanmadan 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Güldemir, 
Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Ali Bayır ve Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yaman, İstanbul 1 Nolu Şube 
Başkanı Osman Aydın, 3 Nolu Şube Başkanı Neslibey Özkan, 
İzmir Şube Başkanı İbrahim Güzeldağ ve delegeler katıldı. 
Şube Başkanı: Mehmet Kumaş
Başkan Vekili: Hikmet Yurtman

Teşkilatlanmadan Srm. Bşk. Yrd.: Yusuf Kırmızıyüz
Mali İşlerden Srm. Bşk. Yrd.: Yusuf Erdoğdu
Eğitim ve Sosyal İşlerden Srm. Bşk. Yrd.: Abidin Gülcan
Mevzuattan Srm. Bşk. Yrd.: Eyüp Bal
Basın ve İletişimden Srm. Bşk. Yrd.: Zafer Bahçeci

Diyanet-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Şırnak merkez 
ve ilçelerinde teşkilat çalışmasında bulundu. 17 Haziran 20013’de 
gerçekleştirilen teşkilat çalışmasına Genel Başkan Vekili Hacibey 
Özkan ve Genel Başkan Yardımcısı Cebrail Yakışır katıldı. 

Genel Başkan Vekili Hacibey Özkan Teşkilat çalışması kapsamında 
Şırnak merkez din görevlileri mutat aylık toplantıya katılarak sen-
dikal çalışmalar ve kazanımlar konusunda katılımcılara bilgi verdi. 
Silopi ilçe aylık din görevlileri toplantısına katılan Genel Başkan Yar-
dımcısı Cebrail Yakışır ise din görevlilerinin sorunları, istek ve talep-
leri konusunda bilgi verdi. Daha sonra Yakışır, İdil İlçe Müftülüğünü 
ziyaret ederek sendikal çalışmalar konusunda bilgi verdi. 

Bürokrasi Artık 
Demokrasinin Yolunu Açmalıdır
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Batman’da Teşkilat Çalışması Yapıldı

Bitlis’de Teşkilat Çalışması Yapıldı

Niğde ve İlçelerinde Teşkilat Çalışması Yapıldı

Diyanet-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu üyele-
ri Batman’da teşkilat çalışmasında bulundu. 18 Haziran 
20013’de gerçekleştirilen teşkilat çalışmasına Genel Başkan 
Vekili Hacibey Özkan ve Genel Başkan Yardımcısı Cebrail 
Yakışır katıldı. 

Batman merkez din görevlileri mutat aylık toplantısına katılan 
Özkan ve Yakışır sendikal çalışmalar ve kazanımlar konu-
sunda katılımcılara bilgi verdi. Sendikal örgütlenmenin öne-
mine değinen Özkan ve Yakışır ayrıca güncel konularla ilgili 
değerlendirmelerde de bulundular. 

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Cebrail Yakışır’ın 
katılımı ile Bitlis’de teşkilat çalışmasında bulunuldu. 

Bitlis İl Müftülüğü ve Hizan İlçe Müftülüğü din görevlileri 
aylık mutat toplantılarına katılan Yakışır, katılımcılara sen-
dikal çalışmalar, kazanımlar, toplu sözleşme kazanımları 
vs konularda bilgi verdi. 

Diyanet-Sen’in değerler sendikacılığı yaptığını belirten 
Yakışır, gerek ülkemizde gerekse dünyada kim ezilse 
kime zulüm yapılsa Diyanet-Sen’in mazlumların yanında 
olduğunu söyledi. Yakışır, Arakan’da, Suriye’de, Mısır’da 
yaşananlara kayıtsız kalmadık. Mitinglerle, protestolarla 
mazlumların yanında olduk” dedi. 

Yakışır ayrıca Hizan İlçe Müftüsü Mustafa Kaya’yı Bitlis 
Şube Başkanı İsmet Alca ve Hizan İlçe Temsilcisi Necmet-
tin Özgür ile birlikte ziyaret etti.

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcıları M.Ali Omurca 
Cebrail Yakışır ve Mehmet Yaman Şube çalışmaları kap-
samında Niğde Diyanet-Sen şubesini ziyaret ettiler. 

Yapılan ziyaretlerde sendikal bilinç, Diyanet-Sen’in ça-
lışmaları, kazanımlarımız ve Türkiye gündemini değer-
lendirdiler. Genel Başkan Yardımcıları, Şube Başkan ve 
Yönetim Kurulu üyeleri Niğde İl Müftüsü Hasan Çınar’ı 
makamında ziyaret ederek Niğde’de yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi aldı.

Niğde İl Müftülük Din görevlileri toplantısı ve Bor, Çamardı, 
Ulukışla, Altunhisar ve Çiftlik ilçelerini ziyaret eden Genel 
Merkez Yönetim Kurulu üyeleri din görevlileri aylık mutat 
toplantılarına katılarak sendikal çalışmalar konusunda ka-
tılımcılara bilgi verdiler. 
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Kayseri ve İlçelerinde Teşkilat Çalışması Yapıldı

Yalova İl Divan Toplantısı Gerçekleştirildi

Giresun İl Divan Toplantısı Yapıldı

Elazığ ve Tunceli İl Divan Toplantısı Gerçekleştirildi 

Diyanet-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Kay-
seri ve ilçelerinde teşkilat çalışmasında bulundular. 17-18-
19 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen üç günlük 
teşkilat çalışmasına Genel Yönetim Kurulu Üyelerinden 
Genel Başkan Yardımcıları  Mehmet Ali Güldemir,  Ali Ba-
yır,  Cebrail Yakışır ve Mehmet Yaman’ın katıldığı  teşkilat 
çalışmaları oldukça verimli geçti. Kayseri merkez il ve Me-
likgazi ve Kocasinan merkez ilçeleri ile Akkışla, Bünyan, 
Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan,  Pınarbaşı, 
Sarıoğlan, Sarız, Talas Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar İlçe 
müftülük din görevlileri aylık mutat toplantılarına katılan 
genel merkez yönetim kurulu üyeleri sendikal bilinç, örgüt-
lenmenin önemi, genel merkez çalışmaları, son toplu söz-
leşme kazanımları ve diğer kazanımlar konularında katı-
lımcılara bilgi verdiler.  Genel Başkan Yardımcısı Ali Bayır 

ayrıca Tomarza ve Melikgazi Kur’an Kursu Öğreticileri ile 
bir araya gelerek sendikal çalışmalar, kazanımlar konula-
rında bilgi verdi. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ay-
rıca Kayseri İl Müftüsü Ali Maraşlıgil ve İlçe müftülüklerini 
makamlarında  ziyaret ederek Diyanet-Sen’in çalışmaları 
konusunda bilgi verdiler.

Diyanet-Sen Yalova İl Divan Toplantısı Genel Başkan Meh-
met Bayraktutar, Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali 
Güldemir ve Mehmet Yaman’ın katılımı ile gerçekleştirildi. 
27 Haziran 2013’de gerçekleştirilen ve il divan başkanlığını 
Mehmet Ali Güldemir’in yaptığı toplantıda konuşan Genel 
Başkan Mehmet Bayraktutar, toplu sözleşme hazırlıklarının 
devam ettiğine dikkati çekerek “Bu yıl yapılacak toplu sözleş-
mede kurum çalışanlarımızın yeni kazanımlar elde etmesi, 
problemlerinin çözümü doğrultusunda sizlerden gelen talep 
ve teklifleri değerlendirerek dosyamızı oluşturacağız” dedi.
Güncel konulara da değinen Bayratutar, Gezi Parkı olayla-
rının ülkemizi kaos ortamına çekmek isteyen iç ve dış güçler 
tarafından organize edildiğini söyledi. 

Diyanet-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Giresun 
İl Divan Toplantısına katıldı. 29 Haziran 20013’de gerçek-
leştirilen il divan toplantısına Genel Başkan Vekili Hacibey 
Özkan ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Omurca 
katıldı. İl Divan Başkanlığı’nı Keşap İlçe Başkanı Kenan 
Özmen’in yaptığı toplantıda konuşan Özkan ve Omurca 
sendikal çalışmalar ve kazanımlar konusunda katılımcılara 
bilgi verdi. Sendikal örgütlenmenin önemine değinen Öz-
kan ve Omurca ayrıca güncel konularla ilgili değerlendirme-
lerde de bulundular.

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcıları M.Ali Güldemir ve 
M.Ali Omurca’nın katılımıyla Tunceli Pertek’te Divan toplantı-
sı yapıldı. Elazığ Şube Başkanı Murat Ergen, yönetim kurulu 
ve zorunlu organların da hazır bulunduğu toplantıda bir ko-
nuşma yapan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Omurca 
sendikal çalışmalar konusunda bilgi verdi ve ülke gündemi 
ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Toplantı sonrası Tunce-
li İl Müftülüğü ziyaret edilerek müftülük personeliyle fikir alış 
verişinde bulunuldu.
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Gebze’de Kaza Geçiren Üyemize Yardım Çeki

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Üyemizin Ailesine 15 Bin TL’lik Yardım Çeki

Konya Diyanet-Sen’den Vefat Eden İmam’ın Eşine 15 Bin TL Yardım Çeki

Geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu sakatlanan Kocaeli 
Gebze ilçesinden üyemiz Bağdat Camii İmam Hatibi Re-
şat Kaçmaz’a Diyanet-Sen tarafından 11 Bin 400 TL ferdi 
kaza çeki verildi. 

Diyanet-Sen’in tüm üyelerine SBN sigorta ile yaptığı an-
laşma çerçevesinde verdiği yardım çekinin takdimine 
Diyanet-Sen Kocaeli Şube Başkan Yardımcısı Osman Öz-
toprak, Gebze İlçe Temsilcisi Fikret Turan, İşyeri Temsilcisi 
Rafet Bozdemir katıldı. 

Kazada yaralanan Reşat Kaçmaz Hocamızı evinde ziya-
ret eden ve yardım çekini takdim eden Diyanet-Sen heyeti 
her zaman üyesinin yanında olduğunu bir kez daha gös-
termiş oldu.

15 Kasım 2012 tarihinde elim bir trafik kazasında hayatını 
kaybeden Van Gevaş İlçesi Kuşluk Köyü Camii İmam Ha-
tibi Diyanet-Sen üyemiz Ekrem Tarhan’ın ailesine 15 Bin 
TL’lik ferdi kaza sigortası çeki verildi. 

Merhumun acılı ailesini bu süreçte de yalnız bırakmayan 
Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, Başkan 
Yardımcıları Ahmet Gülaçar, Ali Kalkan ve ilçe temsilcileri 
M.Sıddık İpek, Kadri Erva, Nadir Üstün ve bir grup mes-
lektaşı tarafından Merhum Ekrem Tarhan’ın ailesini ziyaret 
ederek acılarını paylaştı. Eşi ve çocuklarına destek olan 
Diyanet-Sen heyeti adına konuşan Şube Başkanı Nurul-
lah Arvas “Hocamıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Çocukları, 
onun bize emanetidir. Elimizden gelen yardımı yapmaya 
çalışacağız. Sendikamızın bir katkısı olarak 15 Bin TL’lik 
ferdi kaza sigortası çekini sizlere veriyoruz. Bir nebze de 
olsa destek olabilirsek ne mutlu” şeklinde konuştu.

Konya’nın Güneysınır İlçesine bağlı Aydoğmuş beldesin-
de İmam Hatip olarak görev yaparken trafik kazasında ha-
yatını kaybeden Diyanet-Sen üyesi Mevlüt Mete’nin eşine 
Konya Şubesi tarafından 15 Bin TL ferdi kaza sigortası 
çeki verildi. Sendika binasında düzenlenen basın toplan-
tısına Diyanet-Sen Konya Şube Başkanı Ali Koç, Başkan 
Yardımcıları Bahri Uyar, İlhami Küçüktürkmen, Mustafa 
Yılmaz, Osman Özcan, İbrahim Özbakır, Hasan Hüseyin 
Demir ve kazada vefat eden Mevlüt Mete’nin eşi Safiye 
Mete ile amcası Mehmet Mete katıldılar. Basın açıklama-
sında konuşan Konya Şube Başkanı Ali Koç, “Diyanet-
Sen; Yetkili Sendika olarak üyelerinin özlük ve ekonomik 
anlamda haklarını geliştirmek amacıyla mücadelesini et-
kin bir şekilde sürdürmektedir. Bunun yanında üyelerinin 
yararına bir takım hizmetleri de vermektedir. Bunlardan 
biriside Ferdi Kaza Sigortasıdır. Ölüm hak, öleni geri ge-

tirmemiz mümkün değil ama geride kalanlara bir nebze 
de olsun katkıda bulunması amacıyla bu çeki size takdim 
ediyorum” dedi. 
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Ağrı’da Şehit Edilen İmam Mehmet Uzun’un Eşine 15 Bin TL Yardım 

Fatsa’da Trafik Kazasında Vefat Eden Üyemizin Ailesine Yardım Çeki

Diyanet-Sen Konya Şubesi, 2012 yılında Ağrı’nın Doğu-
beyazıt İlçesi’ne bağlı Yaygınyurt köyünde imamlık göre-
vini yaparken öldürülen Konyalı Mehmet Uzun’un ailesine 
15 bin TL’lik ferdi kaza sigortası çeki verdi. Konuyla ilgili 
Diyanet-Sen Konya Şubesi’nde düzenlenen basın toplan-
tısına Diyanet-Sen Genel Başkan Vekili Hacıbey Özkan 
ve Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Yaman, Ali Bayır, 
Mehmet Ali Güldemir, Şube Başkanı Ali Koç ile Şekerbank 
Konya Şubesi Müdür Yardımcısı Pınar Çalık, Figen Erdo-
ğan ve şehit İmam Hatip Mehmet Uzun’un ailesi katıldı. 

Aradan bir yıl geçmesine rağmen halâ İmam Hatip Meh-
met Uzun’un devlet tarafından ‘Şehit’ kategorisine alınma-
masına da tepki gösteren Özkan, konunun adli yargıya in-
tikal ettiğini, ancak henüz bir sonucun alınamadığını ifade 

etti. Cinayetin üzerindeki sır perdesinin de aralanmasını 
istediklerini belirten Özkan, öğretmenlere, askerlere, po-
lislere yapılan ‘Şehitlik’ uygulamasının Mehmet Uzun’a da 
verilmesi gerektiğini söyledi.

Diyanet-Sen, 22 Haziran 2013 tarihinde geçirdiği trafik ka-
zası sonucu hayatını kaybeden imam-hatip Ali Rıza Şen’in 
ailesine ferdi kaza sigortası çeki verdi. Diyanet-Sen Fatsa 
İlçe Temsilciliği’nde yapılan programla, özel bir bankayla 
yapılan anlaşma sonucu ferdi kaza sigortasından elde edi-
len 15 bin TL tutarındaki çek, Üyemiz merhum Ali Rıza 
Şen’in oğlu Halil Şen’e teslim edildi. 

 Ali Rıza Şen, 22 Haziran 2013’te, Bacanak Köyü Camii 
İmam Hatibi olarak görev yaptığı sırada Fatsa Müftülük 
Binası’nın açılışı için ikindi namazını kıldırdıktan sonra 
aracıyla Fatsa’ya gelirken Düğünlük köyü mevkiinde trafik 
kazasıyla hayatını kaybetmişti.

Elim Kazada Vefat Eden Üyemizin Ailesine 15 Bin TL’lik Yardım Çeki
Geçtiğimiz yıl elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden 
Çanakkale Diyanet-Sen üyemiz Ramazan Uyar’ın ailesine 
15 Bin TL’lik ferdi kaza sigortası çeki verildi. 

Vefat eden üyesinin ailesini de yalnız bırakmayan Diyanet-
Sen Çanakkale Şube Başkanı Sefahattin Çiloğlu ve diğer 
ilçe temsilcileri Merhum Ramazan Uyar’ın ailesini ziyaret 
ederek acılarını paylaştı. Eşi ve çocuklarına destek olan 
Diyanet-Sen heyeti adına konuşan Şube Başkanı Sefahattin 
Çiloğlu “Hocamıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Çocuklarımız 
onun bize emanetidir. Elimizden gelen yardımı yapmaya ça-
lışacağız. Sendikamızın bir katkısı olarak 15 Bin TL’lik ferdi 
kaza sigortası çekini sizlere veriyoruz. Bir nebze de olsa des-
tek olabilirsek ne mutlu” şeklinde konuştu.
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Din Görevlileri Çatak Pikniğinde Buluştu

Denizli Şubesi’nden Geleneksel Piknik Şöleni

Uşak’ta Kaynaşma Pikniği 

Kur’an Kursu öğreticileri kahvaltıda buluştu

Diyanet Sen Çorum Şubesi tarafından düzenlenen Çatak buluş-
ması din görevlilerini bir araya getirdi. Piknik programına Diyanet 
Sen Genel Başkan Vekili Hacıbey Özkan ve Başkan Yardımcıları 
Mehmet Ali Omurca, Ali Bayır ve Cebrail Yakışır, Diyanet Sen 
Çorum İlçe Başkanları ile Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı 
ve Toç Bir Sen Genel Başkanı Günay Kaya,  Toç Bir Sen Baş-
kan Yardımcısı Hüseyin Öztürk katıldı. Ayrıca Çorum Memur Sen 
Başkanı ve Sağlık Sen Şube Başkanı Ahmet Saatçı, Eğitim Bir 
Sen Başkanı Tahir Eşkil ve Başkan Yardımcısı Kadir Çatal, Ba-
yındır Memur Sen İl Başkanı Elvan Yalçın, Toç Bir Sen İl Başkanı 
Yusuf Şahinbaş, Ensar Vakfı Başkanı H. İbrahim Aşkın, İlim Yay-
ma Cemiyeti Başkanı Mehmet Karadağ, Anadolu Gençlik Derne-
ği Başkanı Harun Kaplan, İmam Hatip, müezzin kayyım, Kuran 
Kursu öğretmenleri ve aileleri katıldı. 

Diyanet - Sen Denizli Şubesi’nin geleneksel Birlik, Beraberlik, 
Dayanışma ve Kaynaşma Piknik Şöleni’nin 8.si genel merkez 
yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 

Başkarcı’da gerçekleştirilen pikniğe Diyanet-Sen Genel Başkan 
Vekili Hacıbey Özkan, Genel Başkan Yardımcıları M. Ali Omur-
ca, Ali Bayır ve Cebrail Yakışır’ın yanı sıra, Memur-Sen Deniz-
li İl Temsilcisi ve Toç Bir-Sen 34. No’lu Şube Başkanı Osman 
Tavşan, Denizli Din Görevlileri Derneği Başkanı Ali Sürücüoğlu, 
Büro Memur-Sen Denizli Şubesi Başkanı Doğan Çetin, Sağlık-
Sen Denizli Şubesi Başkanı Metin Yüksel Koçoğlu, Diyanet-Sen 
Denizli Şubesine bağlı İlçe Temsilcileri ve yönetim kurulu üyele-
ri, Diyanet-Sen Denizli Şubesi üyeleri, aileleri, çocukları, emekli 

Diyanet personeli ve aileleriyle birlikte yoğun bir katılım gerçek-
leştirildi.

 

Diyanet-Sen Uşak şubesi üyeleri ve ailelerine yönelik bir piknik 
programı düzenledi. 1 Haziran 2013’te gerçekleştirilen piknik 
programına İl Müftüsü Fuat Altındaş ve müftü yardımcıları, Ge-
nel Merkez yönetiminden Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali 
Güldemir, Mehmet Ali Omurca ve Mehmet Yaman ile siyasi parti 
temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri Diyanet-Sen 
üyeleri ve aileleri katıldı. 

Huzurevi piknik alanında gerçekleştirilen piknikte din görevlileri 
ve aileleri tanışma ve kaynaşma fırsatı buldu. Çocukların da bol 
bol oynayıp eğlendiği piknik akşam saatlerine kadar sürdü. 

Diyanet-Sen Diyarbakır Şubesi tarafından, Diyarbakır’daki 
Kur’an Kursu bayan öğreticilerine kahvaltı verildi. Miroğlu Otel’de 
düzenlenen kahvaltıda, Diyanet-Sen Şube Başkanı Ömer Evsen 
ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Bayan öğreticilere hitap eden Diyanet-Sen Diyarbakır Şube Baş-
kanı Ömer Evsen, Sendikacılığın sadece maaş ve para müca-
delesi olmadığını ifade ederek, “Sosyal haklar noktasında sen-
dikacık artık aşama kaydetti. Ülkemizde sivil toplum çok etkili bir 
noktaya geldi. Bunun tezahürü olarak da üyelerinden güç alan 
Diyanet-Sen Şubesi, birçok alanda faaliyet yürütüyor” dedi.
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İstanbul İl Müftüsü ve İlçe Müftüleri ile Kahvaltılı Toplantı

Gaziantep’te Bayan Personele Kahvaltı

Diyanet Merkez Temsilciliği’nden Kadın Personele Beypazarı Gezisi

Trabzon’da Aile İçi Eğitim ve Günümüz Gençliği Konferansı

Diyanet-Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanlığı,İstanbul İl Müftüsü ve 
Şube sınırlarındaki ilçe müftülerini ağırladı.5 Haziran 2013’de Sarı-
yer Emirgan Korusu Beyaz Köşk’de gerçekleşen kahvaltılı toplantı-
ya İstanbul İl Müftüsü Doç.Dr.Rahmi Yaran, Müftü Muavinleri Bekir 
Derin, Sabri Demir, Şahin Yıldırım, Sayın Vehap Kapıcıoğlu katıldı.

Ayrıca Bayrampaşa İlçe Müftüsü İzzet Şener, Eyüp İlçe Müftüsü 
Dr.Muammer Ayan, Fatih İlçe Müftüsü İrfan Üstündağ, Gaziosman-
paşa İlçe Müftüsü İsa Gürler, Sarıyer İlçe Müftüsü Sayın İbrahim 
Gemici, Sultangazi İlçe Müftüsü Sayın Ertuğrul Koyuncu, Şişli İlçe 
Müftüsü Sayın Ahmet Tüccar, Zeytinburnu İlçe Müftüsü Yuzuf İzzet-
tin Konuk iştirak etti.
Adalar, Beyoğlu, Kağıthane İlçe Müftülerinin izinde olmaları sebe-
biyle katılamadıkları toplantıda Diyanet-Sen İstanbul 1 No’lu Şube 
Başkanlığı adına Şube Başkanı Osman Aydın ,Şube Başkan Yar-
dımcıları Mustafa Demir, Ömer Cihangir, Sezai Kaynar, Selim Ya-
vuz, Osman Erbir ve Muhammed Hanifi Özkan da hazır bulundular.

Gaziantep Şehitkamil ve Şahinbey Müftülüklerinde çalışan bayan 
personel kahvaltıda buluştu. Gaziantep Şube Başkanı Müslüm Gö-
ral ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen bayan personel so-
runlarını dile getirdi. Toplantı da ayrıca Eğitim öğretim dönemi son-
rası genel bir değerlendirme , eksiklik ve aksaklıkların tespiti yapıldı. 
2013 yılı Diyanet-Sen üye sayılarının Gaziantep geneli 611 Türkiye 
geneli 66.600 olduğu belirtildi. Sendikal çalışmalar ve kazanılar ko-
nusunda katılımcılara bilgi verildi. Program sonunda katılımcıların 
dilek ve temennileri dinlendi. 

Diyanet-Sen Başkanlık Temsilciliği merkez 
birimlerde çalışan kadın üyelerine yönelik 
Beypazarı’na 15 Eylül Pazar günü bir gezi 
düzenledi. 
Geziye Beypazarı ilçesinde telkâri işleme-
leriyle meşhur çeşit çeşit takıların bulundu-
ğu Gümüşçüler Çarşısı gezilerek başlandı. 
Sonrasında Hafız Mehmet Nurettin Karao-
ğuz tarafından bağışlanan 1997 yılından iti-
baren “Beypazarı Tarih ve Kültür Evi” olarak

müze haline getirilen konak ve maden 
suyu dolum tesisleri ziyaret edildi. Hıdır-
lık Tepesi’ne çıkılarak eski ve yeni Bey-
pazarı kuşbakışı seyredildi. Katılımcılar, 
Beypazarı’na özgü tarhana, erişte, tere-
yağlı kuru, havuçlu lokum, cezerye gibi 
yöresel ürünlerden bol bol satın aldı. 
Memnuniyetle dönülen gezinin yeniden 
düzenlenmesi temennisinde bulunuldu.

Trabzon’da “Aile içi eğitim ve günümüz gençliği” konulu bir konfe-
rans düzenlendi. Diyanet-Sen Trabzon Şubesi tarafından düzen-
lenen konferansa konuşmacı olarak Emine Şenlikoğlu katıldı. 30 
Haziran 2013’de gerçekleştirilen konferansa Diyanet-Sen Genel 
Başkan Vekili Hacibey Özkan da katılarak bir konuşma yaptı. 
Konuşmasında ailenin toplumun temel taşı olduğuna dikkati çeken 
Özkan, güçlü aile güçlü toplum demektir. Temeli sağlam olan bi-
nanın üstünü çıkmak kolaydır. Geleneksel aile yapımızı muhafaza 
etmeli ve güçlendirmeliyiz” dedi. 
Sendikal kazanımlar ve çalışmalar konusunda da bilgi veren Öz-
kan, ayrıca güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 
Konferans sonrası Rize’ye geçen Genel Başkan Vekili Hacibey Öz-
kan, şube yönetimi ile değerlendirme toplantısı yaptı. 
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Kayseri Şubesi’nden Çanakkale ve Bursa Gezisi 

Samsun’da yürek burkan kaza 

İzmir Diyanet-Sen Üyeleri’nin Kalbini Dinliyor 

Reyhanlı Saldırısında Yaralanan Üyemize Geçmiş Olsun Ziyareti 

Diyanet-Sen Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Geneleksel 
Çanakkale Kültür Turu 7-10 Haziran 2013’de 93 kişinin katılımı ile 
gerçekleştirildi. 
Çanakkale’nin tarihi yerlerinin, Çanakkale Savaşı’nın yaşandığı 
yerlerin, şehitliklerin ve Çanakkale şehir turunun yapıldığı gezide 
ecdadımız bir kez daha rahmet ve minnetle anıldı. 
Ertesi gün Bursa’ya geçen gezi ekibi Osmanlı’ya başkentlik yapmış 
kentin tarihi ve turistlik yerlerini gezdi. 
Geziyle ilgili bir değerlendirme yapan Kayseri Şube Başkanı İrfan 
Kaşıkçıoğlu, sendika olarak bu tür kültürel etkinliklere oldukça önem 
verdiklerini belirterek, “geçmişini bilmeyen geleceğine sahip çıka-
maz. O nedenle ecdadımızı tanıma adına bu tür kültürel etkinlikler 

düzenliyoruz. Bu konuda üyelerimizin yoğun isteği ve memnuniyeti 
bizleri yeni kültürel etkinlikler konusunda motive ediyor. Önümüzde-
ki günlerde bayan üyelerimize yönelik Konya turu planlıyoruz. Et-
kinliklerimize sizlerin isteği ve talepleri yönünde devam edeceğiz.” 
şeklinde konuştu. 

Samsun’un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, oğ-
lunun düğün davetiyesini dağıtmak isteyen Diyanet-Sen Samsun 
Şube Yönetim Kurulu üyemiz Ahmet Gökyar ve kızı geçirdikleri tra-
fik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Adatepe Köyü’nde imamlık yapan Ahmet Gökyar, yanına kızını da 
alarak oğlunun düğün davetiyesini dağıtmak üzere aracıyla yola 
çıktı.Ancak, Yılanlıdere mevkiinde direksiyon hakimiyetinin kaybe-
dilmesi sonucu otomobil uçuruma yuvarlandı.Kazada Diyanet-Sen 
Samsun Şube Yönetim Kurulu üyemiz olan Ahmet Gökyar ile kızı 
Süveybe Gökyar hayatını kaybetti.
Diyanet-Sen olarak kendisine Allah’tan rahmet ailesine ve çocukla-
rına ve Diyanet-Sen camiasına başsağlığı diliyoruz.

İzmir Diyanet-Sen Şubesi Özel Bir Kardiyoloji Merkezi ile anlaşarak 
üyelerinin kalple ilgili problemleri ve kan değerleri tespiti konusunda 
anlaşma yaptı. 
Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Şube Başkanı İbrahim Güzel-
dağ Diyanet-Sen’in gerek özlük haklarında, gerek çalışma ortamla-
rında ve gerekse kurum dışında her alanda üyelerine hizmet sun-
mayı hedeflediğini belirterek “İzmir Diyanet-Sen olarak yaklaşık 2 
yıl önce sunduğumuz bir hizmeti tekrar sunuyoruz. İzmir, Kardiyoloji 
Dal Merkezi ile yaptığımız bir anlaşma neticesinde “Kalple ilgili bü-
tün kontrollerle beraber, Kan değerleri testi yapılacak. Eğer gerek 
görülürse tansiyon veya kalple ilgili olarak 24 saat izleme cihazı ta-
kılacak ve bunların neticesinde Kalple ilgili olan Ameliyatlar dahil 
bütün tedavileri yapılacak. Bu hizmetin karşılığı olarak alınan 12 TL 

Muayene ve 8 TL Kan değerleri ücreti ile İzmir Kardiyoloji Dal Mer-
kezine gidiş dönüş Ücretini de Sendikamız İzmir Diyanet-Sen üstle-
necek. Üyelerimizden her hangi bir ücret tahsil edilmeyecek.” Dedi. 

Hatay Reyhanlı terör saldırısında yara-
lanan ve halen Atatürk Eğitim Araştırma 
Hastanesi’nde tedavi gören üyemiz Mus-
tafa Sağlam’ı Diyanet-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Ali Bayır, Mehmet Yaman, Hatay 
Şube Başkanı Hasan Urhan ve şube yöne-
tim kurulu üyeleri hastanede ziyaret etti. 
Hatay Müftülük personeli olan Mustafa 
Sağlam’a geçmiş olsun dileklerini ileten 
Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali 
Bayır terörün her türlüsünü kınadıklarını be-
lirterek “52 vatandaşımızın hayatını kaybet-
tiği ve bir çok vatandaşımızın da yaralandığı 

bu menfur saldırıyı bir kez daha lanetliyor, 
ölenlere rahmet, yaralılarımıza acil şifalar 
diliyoruz” dedi. 
Diyanet- Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali 
Bayır daha sonra KKTC Diyanet İşleri Baş-
kanı ile birlikte  Hatay Diyanet-Sen Şubesi-
ni, Reyhanlı Müftü vekilini, ziyaret ederek 
saldırıdan dolayı duydukları üzüntüyü dile 
getirerek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. 
Akabinde Reyhanlı ilçe temsilcisi ve yöne-
tim kurulu üyelerini de ziyaret eden Bayır, 
sendikal çalışmalar konusunda üyelere bilgi 
verdi. 






