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Cebrail YAKIŞIR
Basın ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

1 Mayıs 2015’te baharla birlikte yeni başlangıçlara yeni bir döneme Bismillah dedik. 
Kaybedenin olmadığı, kazananın Diyanet-Sen olduğu, birlik ve beraberlik içerisinde 
demokrasi şölenine dönüşen 5. Olağan Genel Kurul seçimlerimiz tüm sivil toplum 
örgütlerine örnek olacak olgunlukta Diyanet-Sen’e yakışır bir şekilde tamamlandı. Bu 
sürece katkı sunan Diyanet-Sen ailesinin bütün fertlerine sonsuz teşekkürlerimi su-
nuyorum. 

18 Nisan 2015’te ise Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katılımı ile Memur-Sen Kon-
federasyonumuzun 5. Olağan Genel Kurul seçimleri gerçekleştirildi. Türkiye’nin en 
büyük konfederasyonu olan Memur-Sen ve bağlı sendikalar bir kez daha farklarını 
ortaya koyarak erdemli sendikacılığın, demokrasinin gereğini en güzel şekilde yerine 
getirdiler. Emeği olan herkesi kutluyorum. 

Diyanet-Sen 11 yıldır yetki ile onlarca başarı ve kazanım ile bu gün zirvededir. Zirve-
den ufuklara giderken bir an bile milletinin ve dünya mazlumlarını vicdanından ayrı 
düşmeden 80 bin üye hedefine sendikamızın bel kemiği olan teşkilatımızla birlikte 
yürüyoruz. 

Genel kurulumuzun ardından gerçekleştirdiğimiz ilk başkanlar kurulumuz ile istişare-
nin, birlikte karar almanın gereğini bir kez daha iliklerimize kadar hissettik. Şube ve il 
başkanlarınızın güzel tespitleri bizlere yön verdi düşüncelerimizi aydınlattı. Yol harita-
mızın şekillenmesinde son derece önem verdiğimiz başkanlar kurulu toplantılarımız 
önümüzdeki dönem bölge eğitim toplantıları ile devam edecek. 

Yeniden Büyük Türkiye ideali ile ülkemizin ulusal ve uluslararası platformda yakaladığı 
ivme sendikacılığın alanının genişlemesini, sivil iradenin etkinleşmesini ve geleceğe 
dair etkin roller üstlenmesini sağlamıştır. Kısa bir süre önce gerçekleşen Hastanelere 
din psikoloğu uygulaması Diyanet-Sen’in yıllardır toplu görüşme ve toplu sözleşme 
masasına taşıdığı sosyal içerikli bir projesiydi. Yine müftülere dini nikah kıyma yet-
kisi verilmesi konusunun tartışmaya açılması da Diyanet-Sen’in ön görülü ve çözüm 
odaklı sendikacılık anlayışının hayata yansımalarıdır. Bu minvalde sorunları çoğaltan 
değil, çözümün paydaşı olarak yoluna devam eden Diyanet-Sen önümüzdeki dönem 
yeni projeleri ile gerek din görevlilerinin gerekse toplumun sorunlarına çözüm üretme-
ye devam edecektir. 

Bu gün rakipleri ile değil kendisiyle yarışan Diyanet-Sen yeni ufuklara teşkilatıyla, 
milletiyle dünya mazlumları ile birlikte yürümektedir. 

Vefa, sadakat ve adanmış gönüllerin sendikası Diyanet-Sen’in yeniliğe ve geleceğe 
açık sendikal anlayışı ile önümüzdeki dönem de alanının en iyisi olacağından kimse-
nin şüphesi olmasın…
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Diyanet-Sen’in 
Liderleri Durmayacak

Bedelinin ne olacağının hesabını yapmadan, 
nefsi davranıp birbirimizle hesaplaşmadan, 
kim isterse istesin hesap vermekten 
korkmadan, kutlu yolculuğa, soylu 
mücadeleye devam edeceğiz. 

“

“
Değerler sendikacılığını kuruluşun-
dan bu güne sayısız kazanımla süs-
leyen, manevi anlamda kuruluşunu 
tamamlayan, gönüllerin ve kazanım-
ların sendikası Diyanet-Sen, 5. Ola-
ğan Genel Kurul seçimleriyle birlikte 
baharın ilk gününde yeni başlangıç-
lara, yeni bir döneme daha merhaba 
dedi.

Bizim sevdamız büyük, bizim sevda-
mız yalnızca din görevlilerinin daha 
iyi şartlarda yaşaması, yeni kazanım-
lar elde edilmesinden ibaret değil. 
Bizim sevdamız tüm ülkenin geleceği 
için çalışmak, bizim sevdamız maz-
lumların sesi olmak, bizim sevdamız 
tesbih taneleri gibi dağılan ümmeti 
yeniden birleştirmek, bizim sevda-
mız demokrasi için, özgürlükler için, 
insanlık için, evrensel değerler için 
çalışmak…

Dünyanın ilk din görevlileri sendikası, 
Memur-Sen ilk yetkili sendikası Diya-
net-Sen, sendika olarak sendikacılık 
olarak artık ekoldür. Çıtayı siz yük-
selttiniz. Aşağı çekme lüksümüz yok. 
Milletimiz, ülkemiz, dünyanın farklı 
coğrafyalarındaki kardeşlerimiz hür-
met bekliyor, hizmet bekliyor. 

Din görevlileri, yeni haklar için tek ad-
resin, yeni kazanımlar için tek merke-
zin Diyanet-Sen olduğu konusunda 
hem fikir. 

Davamız ve sorumluluklarımız bü-

yük. Evet misyonumuz büyük.

Çağlar ötesine seslenen kutsi me-
sajlardan beslenen vizyonuyla Diya-
net-Sen’imize hafif gelir bu yük. 

Bedelinin ne olacağının hesabını 
yapmadan, nefsi davranıp birbirimiz-
le hesaplaşmadan, kim isterse istesin 
hesap vermekten korkmadan, kutlu 
yolculuğa, soylu mücadeleye devam 
edeceğiz. Kazanmaktan, kazanım 
üretmekten, tebliğ etmekten, milletin 
iradesini ve imanını hep birlikte tah-
kim etmekten yorulmayacağız, vaz-
geçmeyeceğiz. 

Ülkemizin demokratikleşmesine, mil-
letimizin özgürleşmesine, devletin 
sivilleşmesine vaziyet etmeyi görev 
bildik, görev bileceğiz. 

Din görevlisinin, vakıf çalışanının 
haklarını ve itibarını artırmanın, Din 
hizmeti sunanları, Vakıf hizmetleri-
ni yürütenleri hak ettikleri ücretlere 
kavuşturmanın hesabını yapacağız. 
Karşı çıkanlarla, desteğini esirgeyen-
lerle hesaplaşacağız. 

75 Milyonun 75 bin gönül eri olmakta 
kararlı olacağız. 

75 Milyon için 75 bin dava adamı ola-
rak yol alacağız. 

Kimseye küsmeden, kimseyi küs-
türmeden ötekileştirilmeye izin ver-
meden, kimseyi öteki ilan etmeden 

insan diyeceğiz, insan onurunu çiğ-
netmeyeceğiz. 

Genel Kurulumuzda deklare ettiği-
miz, sizlere söz verdiğimiz, sizinle 
birlikte yük altına girdiğimiz her konu-
ya eğileceğiz ama hiç kimseye boyun 
eğmeyeceğiz. 

Dilimiz haklarımızı anlatmaktan, aklı-
mız, mücadele etmekten, gönlümüz, 
sevmekten, kalbimiz iman etmekten 
haz alıyor. 

Herkesin bizden olmasını sağlamak 
mümkün olmayabilir fakat herkesin 
bizle olmasını mümkün kılacağız. 

Rakiplerimize hakaret etmeyeceğiz, 
refiklerimizle birlikte hareket edece-
ğiz.

Kimsenin adamı olmayacağız, kim-
sesizlere, mazlumlara, mahzunlara, 
mağdurlara kendimizi, zamanımızı 
adayacağız. 

Bu ülke yeni anayaysa kavuşuncaya, 
darbe riski kalkıncaya, demokratik 
hukuk devleti gerçekten kuruluncaya, 
sosyal devlet hayata geçinceye, mil-
let iradesi gerçekten egemen kılınca-
ya kadar Diyanet-Sen susmayacak, 
Diyanet-Sen’in liderleri durmaya-
cak…

Mehmet 
BAYRAKTUTAR
Genel Başkan
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Rotasyonu Komisyon Çözecek

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar ve 
yönetim kurulu üyeleri Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Görmez’i makamında ziyaret ederek rotasyon, 
MBSTS ve Diyanet merkez personelin sorunları konu-
sunda üç ayrı dosya sundular. 

Diyanet İşleri Başkanı Görmez ile yapılan görüşme sonra-
sı Rotasyon konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı bünye-
sinde içerisinde Diyanet-Sen temsilcisinin de yer alacağı 
bir komisyon kurulmasına ve konunun komisyon tarafın-
dan geniş çaplı incelenerek çözüm odaklı çalışılmasına 
karar verildi. 

Ziyarette konuşan Genel Başkan Mehmet Bayraktutar, 
“Yetkili sendika olarak din görevlilerini rahatsız eden so-
runlara çözüm üretmek bizim en önemli önceliğimizdir. 
Rotasyon ve son yapılan MBSTS konusunda teşkilatı-

mızdan yüzlerce şikayet alıyoruz. Kurum olarak bu so-
runları sizlere aktarmak, birlikte çözüm üretmek, kurum 
çalışanlarımızı rahatlatacaktır.” İfadelerini kullandı

Diyanet-Sen’i Önemsiyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Diya-
net-Sen’i ve görüşlerini önemsediğini belirterek “Birlikteli-
ğin gücünden istifade edelim. Daha çok bir araya gelerek 
yapılacaklar konusunda istişare edelim. Bizden ne tür 
katkılar istiyorsanız Başkanlık olarak bu katkıları suna-
lım.” Şeklinde konuştu. 

MBSTS Konusunda YÖK ile Görüşüldü

MBSTS ile ilgili YÖK ile görüştüklerini belirten Görmez, 
bir daha bu tür sorunların yaşanmaması için önlemler 
alacağız. YÖK yetkilileri ile görüştük. Soruların mesleki 

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar ve yönetim kurulu üyeleri Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’i makamında ziyaret ederek rotasyon, MBSTS 
ve Diyanet merkez personelin sorunları konusunda üç ayrı dosya sundular.

“

“
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bilgilere uygun olması gerektiğini aktardık. Gerekirse so-
ruları Diyanet İşleri Başkanlığımız hazırlayacak.” dedi. 

Diyanet’te 5 Bin Yeni Kadro

Ziyarette vekil ve fahri çalışan imam hatip ve Kur’an Kur-
su Öğreticilerinin durumuna değinen Bayraktutar, “Bu 
kardeşlerimiz asillerle aynı görevi yapmaktadır. Ancak 
aldıkları ücret ve haklar bakımından çok sıkıntı içerisin-
deler. Bu kardeşlerimizin kadroya alınmasını istiyoruz.” 
Şeklinde konuştu. 

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Diyanet’e bin kadro veril-
diğini ancak kendisinin girişimleri sonucu bu kardonun 4 
Bin sözleşmeli ve Bin kadrolu olmak üzere 5 Bin’e çıkarıl-
dığını dolayısıyla gerek vekil ve fahri çalışanlar gerekse 
atama bekleyen herkes için 5 bin kadronun büyük şans 
olduğunu, sınavlara hazırlanarak bu kadro şansını değer-
lendirmelerini istedi. 

Ziyarette Atama 2 Daire Başkanı Muhammed Ali Asar, Di-
yanet-Sen Başkanlık Şube Başkanı Hasan Basri Kurku-
tata ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. 

Başkan Yardımcıları Özafşar ve Yılmaz’a Ziyaret

Diyanet-Sen heyeti daha sonra Diyanet İşleri Başkan 
Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar ve Prof. Dr. 
Hasan Kamil Yılmaz’ı makamlarında ziyaret etti.
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2015’in İlk KPDK’sı Gerçekleştirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Personel 
Başkanlığı Kamu Personel Danışma Kurulu ile yetkili 
sendikalar arasında yürütülen toplantıların 2015 dö-
nemine ait ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik başkanlığında gerçekleştirildi. Di-
yanet-Sen’in öncelikli olarak Rotasyon sorununu dile 
getirdiği toplantının gündem maddeleri arasında, İli-
tam, Müftülere resmi nikah yetkisi verilmesi, vekil ve 
fahri Kur’an Kursu Öğreticilerine kadro verilmesi, yar-
dımcı hizmetler sınıfının genel idari hizmetler sınıfına 
geçirilmesi, murakıpların statüsü gibi konuların yanın-
da toplu sözleşmelere taşınıp da gerçekleştirilmeyen 
bir çok konuyla ilgili ayrıntılı dosya Kamu Personel Da-
nışma Kurulu’na sunuldu. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik baş-
kanlığında toplanan KPDK toplantısına Memur-Sen 
Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Günay Kaya, 
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Diyanet-Sen 
Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar ve Mevzuat ve 
Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı-
sı Mehmet Bayraktutar, Memur-Sen’e bağlı sendikala-
rın genel başkanları ile Mevzuat ve Toplu Sözleşme-
den Sorumlu Genel Başkan Yardımcıları, Kamu-Sen 
Genel Başkanı İsmail Koncuk ve KESK Genel Başkanı 

Lami Özgen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
yetkilileri katıldı. 

Toplantıda konuşan Bayraktutar, Diyanet-Sen ve Di-
yanet teşkilatının Rotasyon uygulamasından rahatsız 
olduğunu, rotasyonun adil olmadığını ve uygulama 
şeklinde bile eksiklerin bulunduğunu ifade etti. 

Rotasyon konusunda din görevlilerinin ve sendikaların 
görüşleri alınmadan alelacele bir yönetmelik yapıla-
rak din görevlilerine dayatıldığını belirten Bayraktutar 
“ Bu uygulamanın çalışanın sosyo- psikolojik durumu-
nu düşünmeden işleme alınması karşısında çalışanlar 
şaşkınlık içerisine girmiştir. Ayrıca 28 Şubat sürecinde 
yapılması düşünülüp teşkilatın ehemmiyeti açısından 
yapılmayan bu rotasyon neden AK Parti iktidarında yö-
netmelik çıkar çıkmaz alelacele uygulandı. Genel se-
çimlerin arifesinde olduğumuz şu günlerde ülkemizin 
en ciddi kurumlarından birisi olan Diyanet çalışanları-
na bu baskıcı tutum neden uygulanıyor. Diyanet İşleri 
Başkanımız Sayın Mehmet Görmez Bey’in samimiye-
tine inanıyoruz. Diyanet’in gülen yüzü onunla başladı. 
Teşkilatımız onunla değer kazandı. Bu değer kaybe-
dilmemeli. Rotasyon olayı iktidar partisi için de Sayın 
Başbanımız için de sıkıntı oluşturacaktır. Bu teşkilatı 
huzursuzluğa sürüklemek hiç kimsenin hakkı değil. 
Bu yönetmeliği hazırlayanlardan yönetmeliği bir daha 
gözden geçirerek düşünmelerini istiyoruz. AK Parti ikti-
darı döneminde, bu sıkıntıların yaşanmasına müsaade 
edilmemelidir. 

Konuyla ilgili hukuki süreci sendika olarak başlattık. 
Kamu Personel Danışma Kurulu olarak da konunun 
ivedilikle ele alınmasını ve kurum personelimizin mağ-
duriyetlerinin giderilmesini istiyoruz” dedi. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet 
Personel Başkanlığı Kamu Personel Danışma 
Kurulu ile yetkili sendikalar arasında yürütülen 
toplantıların 2015 dönemine ait ilk toplantısı 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik 
başkanlığında gerçekleştirildi. 

“

“
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Soğuk Kıştan
Sıcak Bahara

Bizim umudumuz özelde üyelerinin, genelde 
bütün Müslümanlığın sesi soluğu olma yolunda 
gayret etmek, peygamber varisi değerli hocaları-
mıza hizmeti kendimize bir şeref bir onur olarak 
addetmektir.

“

“
1998 yılının kışıydı, hava içimizi soğu-
tuyor ama, din görevlileri yürekleri ısıta-
cak bir haber bekliyordu. Bu haber din 
görevlisi olarak sesimizi duyurmanın ilk 
çığlığıydı. Yol arkadaşlarımızı belirle-
meden Allah’ın inayetiyle bir birine ke-
netlenen 58 gönüllü ile bu yolun ilk adı-
mını attık.Merhum Genel Başkanımız 
Ahmet Yıldız’ın yol arkadaşları olarak 
bu dava yarışını sırtlanırken hedefimiz 
o gün, bugün ulaştığımız hedeflerdi. 
Hikayemiz büyük, yokluğun hizmete 
engel olmayacağı bilinciyle adım atar-
ken kutsal görevimiz için yüce yaratıcı 
herkesi bize yardımcı kıldı. O günlerde 
Eyüp Müftüsü olan Kıymetli hocamız 
Mahmut Gürlen mücadelemizde her 
zaman bizim yanımızda oldu. Bu gün-
lere kavuşmamızda emeği büyük olan, 
perde arkasındaki isimsiz liderlere de 
buradan şükran ve minnetlerimi sunu-
yorum.

Bizim umudumuz özelde üyelerinin, 
genelde bütün Müslümanlığın sesi so-
luğu olma yolunda gayret etmek, pey-
gamber varisi değerli hocalarımızla hiz-
meti kendimize bir şeref bir onur olarak 
addetmektir.

Peygamber varisi derken yaşanılan bir 
hikaye ile sizleri o günlere götürmek is-
terim. Din görevlileri için sendika kurma 
çalışması yaparken sürekli Ankara’ya 
geliyorduk. Eski bir aracımız vardı, 
hergün bir yerleri arızalanan araba, 
Ankara gişelerine yaklaştığımızda polis 
kontrolüne takıldı. Neden durduruldu-
ğumuzu sorduğumuzda farınız çalışmı-
yor diyen polis memuru evraklarımızı 
devriye aracına götürürken ‘Ya Allah’ 

diyerek fara ufak bir dokunuşla farımız 
tekrar çalıştı. Devriye arabasının yanı-
na yaklaştığımda diğer polis arkadaş 
neden durduruldun diye sorunca ben 
neden durdurulduğumu bilmiyorum de-
dim. Diğer polis arkadaş farı çalışmıyor 
arkadaşın dedi. Buna cevaben arabayı 
göstererek farım çalışıyor dedim. Po-
lis arkadaş şaşırdı, ben gülümseyerek 
kendisine doğru farım çalışmıyordu 
ama biz din görevlisiyiz, toplumun yol 
göstereni olan imamlarımızın hakları 
için Ankara’ya gidiyoruz. Çalışmıyor-
du Allah dedik fara dokunduk çalıştı 
dedim. Biraz sonra Polis kardeşlerim 
Allah sizin yolunuzu açık etsin, bize 
de dua edin. Anlaşılıyor ki sizin duanız 
kabul olacak, istediğinizi de Allah size 
verecek demişti.

O gün polis arkadaşın duası gibi, sa-
yısız duanın eseri olan DİYANET-SEN 
hizmet yarışının, değerler yarışının yol 
haritasını belirlemiş, büyük bir ailenin 
ilk temellerini dua üzerine kurmuştu. 
Bu sebeple bizim kuruluşumuz manevi 
bir kuruluştur diyor, demeye de devam 
ediyoruz.

Kurumumuzun sesi olabilmek, saygın-
lığını artırmak, ve üyelerimizin hakları 
noktasında yapılan yanlışlara dur de-
mek adına işleyişini sürdüren büyük bir 
ailenin kurucularından olmak Allah’ın 
bana en büyük hediyesidir.

Bir dava, bir sevda olarak kurduğumuz, 
iki dönem genel merkezde mali sorumlu 
sekreter, dört dönem ise İstanbul Şube 
Başkanlığını yürütürken, delegasyonun 
teveccühü ile Diyanet-Sen Genel Mer-
kez’de Genel Başkan Vekili olarak gö-

reve başlamış bulunmaktayım.

1998’in kışıydı hava soğuktu ve din gö-
revlilerinin yüreğini ısıtacak bir örgüt-
lenme gerekiyordu, şimdi 2015’in baha-
rında kurumsallaşmasını tamamlamış 
sendikamda doğan, büyüyen , serpilen 
bir çocuk edasıyla olgunluğumuzu ka-
zanımla taçlandırmanın Bismillahında-
yız. Allah bu dava mensubu olan şube 
başkanlarımı, temsilcilerimizi, üyeleri-
mizi mahcup etmesin İnşallah.

Kıymetli Kardeşlerim; vatan milletin bir-
liği, beraberliği için, kardeşlik atmosfe-
rinin oluştuğu yeni Türkiye’de barış sü-
recinin hayata geçirilmesi noktasında, 
helalleşmeler adına, bir daha kan akıtıl-
maması adına, üzerimize düşen görevi 
yerine getirmek için buradayız. Çanak-
kale zaferinin 100. yılında omuz omuza 
çarpışan Laz Yusuf’un, Kürt Mehmet’in, 
Yörük Ali’nin, Çerkez Ziya’nın sırt sırta 
vermesi gibi, bugün sırt sırta vererek 
dünya beşten büyüktür diyeceğiz. Sırt 
sırta vereceğiz, kardeşliğimizin gere-
ğini yerine getireceğiz. Ve en önemlisi 
bizim bizden başka dostumuz yok diye-
rek bir birimize karşı olan bütün hasım-
lıkları sonlandıracağız İnşallah.

Kongre sürecimizden sonra Biz Büyük 
Bir Aileyiz dedik. Şükürler olsun bunu 
demeye devam edeceğiz. Kollarımızı 
kardeşliğimiz için, üyelerimiz için sı-
varken, bol kazanımlı ve hiçbir surette 
öksünmeyeceğimiz bu yolda bizlerden 
dualarınızı esirgemeyeceğinizi düşü-
nüyor, sizleri Allah’a emanet ediyorum.

Osman AYDIN
Genel Başkan Vekili
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Ekim Ayı KİK Kararları İmzalandı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
KURUM İDARİ KURULU TOPLANTISI KARARLARI

EKİM/2014

1- Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği’nde 
yer alan EK- Cami Görevlileri Nakil Değerlen-
dirme Formlarıdan “(B) MÜKTESEP/NİTELİK 
DEĞERLENDİRME FORMU” nda imam-hatip 
ve müezzin kayyım unvanlarının kariyer basa-
maklarında geçen sürelere ayrıca puan verilme-
si; vekillik ve askerlikte geçen sürelerinde pu-
anlamada dikkate alınması konusunda çalışma 
yapılması, 

2- Başkanlık tarafından hazırlanan hutbelerin oku-
nacağı haftanın başında İl ve İlçe Müftülüklerine 
bildirmesinin sağlanması,

3- Hizmet içi eğitim kurslarına çağrılan görevliler-

den, hizmet yılı fazla olanların istemeleri halinde 
mahallinde eğitime alınması konusunda çalış-
ma yapılması

4- Hac ve umre görevlendirmelerindeki puanlama-
ların, hiç gitmeyen personel için hizmet süreleri-
nin de dikkate alınması,

5- Hac ve Umre görevlendirmeleri için yapılacak 
sınav sonucu sıralamanın Türkiye geneli esas 
alınarak yapılması, 

6- İmkanlar ölçüsünde üniversite bulunan iller-
de kız ve erkek öğrenciler için yurt açılması ve 
Başkanlık personelinin çocuklarına bu yurtlarda 
öncelik verilmesi,

Diyanet-Sen’in yetkili sendika olarak yürüttüğü Diyanet İşleri Başkanlığı Ku-
rum İdari Kurulu Ekim 2014 toplantı kararları imzalandı. Din görevlilerine 
yeni kazanımlar getiren Ekim 2014 Kurum İdari Kurulu Toplantısı kararları 
aşağıdadır:

“

“
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Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde 
Savcı Mehmet Selim Kiraz’a yapılan hain saldırıyı kınadı.
Bayraktutar, “Hain saldırıyı kınıyor, şehit savcımıza 
Allah’tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize baş-
sağlığı diliyorum. Birlik ve beraberliğimizi bozmak 
isteyenlere karşı bütün vatandaşlarımızı aklı selime 
ve sağduyuya davet ediyorum.” Dedi.

Demokratik açılım ve barış süreci çalışmaları çer-
çevesinde terörün bitirilmesi ve herkesin huzur içe-
risinde kardeşçe yaşaması için atılan adımlardan 
rahatsız olanların bir kez daha hain yüzlerini göster-
diklerini belirten Bayraktutar “Ülkemizdeki huzur ve 
barış ortamından rahatsız olanlar, birlik ve beraber-
liğimizi bozmak, ülkemizi kaos ortamına sürüklemek 
istemektedir. Milletimiz artık aynı senaryoları yaşa-
maktan bıkmıştır. Barış ortamını bozmak isteyenlere 
kesinlikle fırsat verilmeyecektir. Sağduyu ve aklıse-
limle tahriklere kapılmadan olayın üzerine gidilmeli 

ve gerçek suçlular bulunarak cezalandırılmalıdır.” 
Şeklinde konuştu.

7- “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” olarak kut-
lanan haftanın yalnızca “Camiler Haftası” adı ile 
kutlanması ve “Din Görevlileri” için ayrı bir gü-
nün tahsis edilmesi ve bu hususlarda Diyanet 
İşleri Başkanlığı Kutlu Doğum Haftası İle Cami-
ler Ve Din Görevlileri Haftasını Kutlama Yönet-
meliğinin 5. maddesinde değişiklik yapılması,

8- Genel Bütçeden karşılanan Kur’an Kursu iaşe 
ve ibate giderlerinin kalem sayısının artırılması, 
(Yakıt, elektrik vs)

9- Cami ve mescitlerdeki yıpranmış Mushafların 
bakımı yapılarak kullanıma hazır hale getirilme-
si konusunda çalışma yapılması (Tarihi eserler 
hariç)

10- Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev yapan Baş-
kanlık Müşaviri, Başkanlık Müftüsü ve Başkan-
lık vaizi kadrolarının “Başkanlık Müşaviri” olarak 
tek unvan altında tevhid edilmesi hususunda 
çalışma yapılması, 

11- Başkanlıkça yapılan/yaptırılan sınavlarda im-
kanlar ölçüsünde sınav merkezlerinin Türkiye 
geneline yayılmasının sağlanması,

12- Başkanlık tarafından belirli günlerde (örneğin 
din görevlileri haftası gibi) organize edilen top-
lantılara ve programlara Diyanet ve Vakıf hizmet 
kolunda görev yapan sendikaların da davet edil-
mesinin sağlanması, 

13- Cami ve idari hizmetlerin yürütülmesi hususun-
da din görevlilerine dernek başkanlarının müda-

halesi sonucu ortaya çıkan problemlerin çözü-
müne yönelik çalışmalara devam edilmesi,

14- İdari zorunluluklardan kaynaklı olarak (örnek: 
23 Nisan, 19 Mayıs, seminer ve kurs gibi haller) 
fiilen işlenmeyen maaş karşılığı ders ücretinin 
ek ders ücretinden mahsup edilmemesi,

15- Yaz Kur’an Kurslarında yeterli öğrenci sayısı ol-
duğu halde sisteme giriş yapamayan personele 
ödenmeyen ek ders ücretlerinin ödenmesinin 
sağlanması,

16- Kurum İdari Kurul kararlarının uygulanmasında-
ki aksaklıkların giderilmesi ve daha önceki ka-
rarların uygulanabilirliğinin sağlanması.

Not: Nisan ayı Kurum İdari Kurulu toplantıları başlamıştır. Top-
lantı kararları imzalandığında web sitemizden sizlerle pay-
laşacağız.

Hain Saldırıyı Lanetliyoruz
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Kurucu Genel Başkanımız Ahmet Yıldız Dualarla Anıldı

Açılan Yolluk Davalarıyla Üyelerimize Binlerce Lira Ödendi

Diyanet-Sen Kurucu Genel Başkanı Ahmet Yıldız vefatının 5. yıl dönümünde mezarı-
nın başında dualarla anıldı.
Türkiye’nin bir çok ye-
rinden gelen din gö-
revlileri yol arkadaşını 
dualarla andılar. Oku-
nan Kur’an-ı Kerim’den 
sonra konuşan Diya-
net-Sen Genel Başkanı 
Mehmet Bayraktutar “O 
bize bir yoldaş, bir abiy-
di, asla inciten olmadı, 
bugün burada olan yol 
arkadaşları onun kur-
duğu hakkın gerçek sa-
vunucuları sendikasını 
daha iyi yerlere taşı-
yıp, zulmün karşısında 
mazlumun yanında ola-
caktır. Buna mazlumla-
rın sahibi sahittir” ifade-
lerini kullandı.

Mezar ziyaretinden 
sonra Kurucu Genel 
Başkanın annesini zi-
yaret eden Bayraktutar; 

oğlunun yol arkadaşla-
rı, kardeşleri geldi ifa-
delerinde hüzünlü anlar 
yaşandı.

Ziyaret sonrasında Ku-
rucu Genel Başkanı 
Ahmet Yıldız’ın görev 
yaptığı Şevki Bey Ca-

misi’nde kılınan öğle 
namazından sonra 
mevlüt programı ger-
çekleştirildi.

Diyanet-Sen Hukuk bürosunun üyeleri-
miz adına takibini yaptığı yüzlerce yolluk 
davasında olumlu netice alındı. 
Diyanet-Sen Hukuk bü-
rosunun üyelerimiz adı-
na takibini yaptığı yüz-
lerce yolluk davasında 
olumlu netice alındı. 
Üyelerimizin atama iş-
lemleri sonucunda öden-
mesi gereken ancak 
müftülüklerce ödenme-
yen yolluk ücretleri için, 
Hukuk Büromuz avu-

katları tarafından açılan 
yüzlerce yolluk dava-
sından %80 oranında 
olumlu netice alınarak 
üyelerimize müftülükler 
tarafından binlerce lira 
yolluk ücreti ödenmesi 
sağlandı. Aydın 1. İdare 
Mahkemesi kararı ne-
ticesinde bir üyemize 
4917 TL yolluk ücreti 

ödemesi yapıldı.

Ayrıca buradan bir kez 
daha hatırlatmalıyız ki; 
Sözleşmeli Personel 
iken Kadrolu Memur ola-
rak atanan üyelerimiz 

de yolluk ücreti ödemesi 

alabilirler. Konu hakkın-

da detaylı bilgi Hukuk 

Bürosu avukatlarımız-

dan alınabilir.
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Abdesti Gerekli Kılan
Tek Meslek…

Din görevlileri toplumun yol göstereni, toplumun 
dertlerini dinleyen psikologlar, ailelerin saadet 
elçiliğini yapan gönül yapıcılar, hatta ilk dua, ilk 
ezan, ilk evlilik gibi her kelamın başı olan yüce 
yaratıcının yeryüzündeki gönül erleri. 

“

“
Din görevlileri olarak abdestin faziletle-
rini bilmeyenimiz yoktur. Uzun soluklu 
bir yazıda abdestin yücelttiği önemli bir 
meslekten bahsedeceğiz.

Din görevlileri,

Toplumun yol göstereni, toplumun dert-
lerini dinleyen psikologlar, ailelerin sa-
adet elçiliğini yapan gönül yapıcılar, 
hatta ilk dua, ilk ezan, ilk evlilik gibi her 
kelamın başı olan yüce yaratıcının yer-
yüzündeki gönül erleri. Tanımayanınız 
yoktur, mahallenizde köyünüzde, iliniz-
de ilçenizde duaya ihtiyaç duyan her-
kesin, namaz görevini yerine getirecek 
olan her kesin görebileceği mübarek gö-
nül erleridir onlar. Gönül eri olmak, toplu-
mun yol göstereni olmak, hatta topluma 
yön veren olmak toplumu yaşanılır kılan 
ana öğelerden bir tanesi olsa da, onların 
mesleğini diğerlerinden ayıran esas bir 
özellik var ; dünyada görevini icra eder-
ken abdesti gerekli kılan tek meslek din 
görevlilerinin yaptığı meslektir. İşte tam 
bu noktada bu meslek büyük bir yüküm-
lülüğü beraberinde getirmektedir.

Din görevlilerini diğerlerinden ayıran 
başlıca hususa kısaca dokunup geç-
sekte, onların yaşam seviyelerini, ha-
yata bakış açılarını ve ne kadar gerekli 
olduklarını bilip, dillendiremeyen, dert-
lerini dinlemeyen insanların varlığını 
da görünce acaba din görevlileri yalnız 
mı bırakıldı demek geçiyor insanın için-
den…Duanın ehemmiyetini anlayanlar 
olarak Allah var dert tasa yok diyor ve 
gülümsüyoruz, hayatın bütün acı yanla-
rına…

Taşrada, Anadolu’nun dört bir yanına 
gitmekten sakınmayan, görev verilen 
her yeri kendi vatanı sayarak engelsiz 
bir görev icra edebilen bu gönül erlerinin 

taşradaki, hatta şehirlerdeki sıkıntılarını 
not ederek adım adım gezdiğimiz ülke-
mizde bu görevin ne kadar gerekli oldu-
ğunu, aynı zamanda görevi icra edenle-
rin görevde ne kadar fedakar olduklarını 
görüyoruz. Anlamsız ifadelerle yapılan 
bu tetkik çalışmalarını farklı bencillikle-
re bağlayan birkaç arkadaşımız olabilir 
belki ama, onların o yorumlamalarını da 
kendimizi kamçılayan bir sebep olarak 
düşünmek istiyoruz.

Ülkemizde 84 bin 684 cami bulunmakta, 
Diyanet İşleri Başkanlığı bu camilerin 
her türlü ihtiyacına her ne kadar yeti-
şemezse de bu ifade bizler tarafından 
anonim bir cümle topluluğu olmaktan 
çıkarılmalı, ülkemizde ne kadar okul 
varsa o okulların ihtiyaçlarını karşılayan 
bir Milli Eğitim var ifadelerinden sonra, 
din görevlilerini zor duruma düşürecek, 
cami ihtiyaçlarını karşılamak için yeni 
bir sistemin geliştirilmesi gerektiğini gör-
mekteyiz. Camilerdeki temizlik unsuru-
nu yıllar öncesinde aldığımız kazanımla 
belediyelerce nasıl yaptırmayı başar-
mışsak diğer alanlarla ilgili oluşa bilecek 
bütün sıkıntıları sadece cami görevli-
sinin sırtına yükleme alışkanlığından 
vazgeçmeliyiz. Bu yaklaşım şekli göre-
vini yapmaya çalışan bir din görevlisine 
cami bahçıvanlığı, tuvalet temizlikçisi, 
cami kalorifercisi gibi görevler yükleme-
meli. Bu durumun karşıt cevabı olarak 
okullarda görev yapan öğretmenler sa-
dece ders anlatmakla mesul oldukları 
için başarı, ders haricinde görev yükle-
nildiğinde başarısızlık oluşuyor tezi güç-
lenmektedir.

Yine aynı şekillerde bir okulda kaç bı-
ranşta öğretmen varsa hepsine lojman 
tedarik eden Milli Eğitim gibi camilerde 
görev yapan imam ve müezzinlere de 

lojman tedariki yapılmalıdır. Kısmi olan 
yerleri genel kabul etmeden yeni dö-
nemde gerekli olan konulardan biri ola-
rak görmekteyiz. Din görevlilerinin eği-
tim gören çocuklarına kayıtsız, şartsız 
kolaylaştırma gibi arge çalışmalarıyla 
güçlendirilecek yeni bir sistem gelişti-
receğiz. Bugün ülke genelinde görev 
yapan din görevlilerinin yapmış olduğu 
görevlerde Soma’da yaşanılan olayın 
benzeri her ne kadar yaşanmasa da ça-
lışanların iş güvencesi, sabah namazla-
rına giden din görevlilerinin uğraya bile-
ceği saldırılar, sağlık ve genel konularda 
karşılaşacağı sıkıntıları dikkate alan bir 
oluşum gerçekleştireceğiz. Milli Eğitim 
örneğinden yola çıkarak ülkenin dört bir 
yanına yayılmış olan öğretmen evleri 
sayesinde, nereye giderlerse gitsinler 
kendilerine açık bir kapı bulan öğret-
menler gibi, din görevlileri için ülke ge-
nelinde diyanet evlerinin zaruri olması 
gerektiğini bu konuda çalışmaların artık 
meyvelerini vermesi gerektiğini ifade et-
mek isterim. 

Cami şadırvanlarından, kadınlara ait 
namaz kılma bölümlerinden ve engelli 
kardeşlerimizi dikkate alan mimari yapılı 
camilerimizin elle sayılır derecede az ol-
ması din görevlisi olarak çözüm gerekti-
ren ana konulardan birkaç tanesi.

Abdest alarak icra edilen tek meslek 
olan bu kutsal görevin bilinciyle yeni bir 
yolun yolcuları olarak başka beldelerin 
dertlerini dinlemeye, eksiklerini çözmek 
için çalışmalara devam ediyoruz.

Hacibey ÖZKAN
Genel Başkan Yardımcısı
(Teşkilatlanma)



10 www.diyanet-sen.org.tr  Mayıs 2015

Hastanelere Din Hizmeti Talebimiz Uygulamaya Girdi

Diyanet-Sen’in sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde toplu görüşme ve toplu 
sözleşme masasına taşıdığı bir talebi daha gerçekleşti.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakan-
lığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yapılan 
protokolle müftülükler “Destek Tedavi Merkizi” 
projesine destek verecek.

Gaziantep’in pilot bölge seçildiği yeni uygulamaya 
göre, yatalak hastalar, “manevi” destek talep et-
meleri halinde din görevlileri bu hastalara manevi 
destekte bulunabilecek.

Bir çok Avrupa ülkesinde de var olan din psikolo-
ğu uygulamasını Diyanet-Sen 2008 yılından beri 
toplu görüşme masasına taşımış, hastaların tıbbi 
olarak tedavi edilmelerinin yanında manevi olarak 
da desteklenmesi gerektiğini dile getirmişti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Diyanet-Sen 
Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, dünya stan-
dartlarında bir hastanede Din Psikoloğu mutlaka 
hizmet vermelidir. Bu bilimin desteklediği ve gü-
nümüz insanının ihtiyaçlarından kaynaklanan bir 
hizmettir.”dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın hastanelerde din hizmeti 
konusundaki çalışmalarını değerlendiren Bay-
raktutar, “Bizler Diyanet-Sen olarak hastanelere 
din psikoloğu hizmetinin verilmesini yıllardır talep 
ediyoruz. Diyanet-Sen olarak ücretle ilgili talepler 
yanında toplumsal içerikli talepleri de son derece 
önemsiyoruz. Bu nedenle gerek daha önceki adı 
ile toplu görüşme şimdiki adı ile toplu sözleşme 
taleplerimiz arasında “Hastanelere din hizmeti 
sunulması, Orduda din subayı, Müftülerin resmi 
nikah kıyması gibi sosyal içerikli taleplerimiz hep 
yer almıştır. Bu tür talepleri kamuoyu oluşturma-
sı ve bu tür ihtiyaçların dile getirilerek yetkililer 
tarafından değerlendirilmesi bakımından önem-
siyoruz. Nitekim bizim sendika olarak 2008 yılın-
dan beri toplu görüşme masasına taşıdığımız bu 
sosyal içerikli taleplerin bu gün ilgili bakanlıklar-
ca değerlendirilerek çalışmaların yapılması son 
derece güzel gelişmelerdir. Geçtiğimiz günlerde 
Müftülere resmi nikah yetkisi verilmesi konusunun 
TBMM gündemine gelmesi şimdi ise hastanelere 
din hizmeti sunulması çalışmaları sendikamızın 

ön görüsünü ve yönlendirici etkisini ortaya koyma-
sı açısından da son derece önemlidir.” Şeklinde 
konuştu.

Günümüzde gerek modern tıbbın gerekse dini 
yaklaşımların insanın fiziksel yönü kadar fiziköte-
si yönünü de kabul ettiğini ve birbiriyle etkileşim 
halinde olan her iki yönünde sağlıklı bir şekilde 
doyurulması gerektiğini vurgulayan Bayraktutar 
açıklamasında “Beden olarak hastalıklarla uğra-
şan bir insanın manevi yönü de ihmal edilmemeli-
dir. İnsan bir bütündür ve nasıl ki fiziksel yapısının 
sağlıklı olması için hastanelerde doktorlar tarafın-
dan hizmet veriliyorsa bunu bütünleyici bir hizmet 
olarak isteyen insanlara din psikoloğu tarafından 
da hizmet sunulmalıdır. Modernleşen ve giderek 
yalnızlaşan insanın hastalık zamanında bu dert-
lerle, sorunlarla uğraşması daha da zorlaşmakta-
dır. Yaşadığımız çağ maalesef kalabalıklar arasın-
da insanı yalnızlaştıran bir yapıyı da beraberinde 
getirdi. Avrupa ülkelerinde çok daha erken başla-
yan bu yalnızlaşma maalesef ülkemizde de özel-
likle büyük şehirlerde kendini göstermeye başladı. 
Hastanelere din psikoloğu hizmeti, giderek yal-
nızlaşan insanımızın özellikle hastane ortamında 
ihtiyaç duyduğu bir hizmeti sunmayı amaçlaması 
açısından son derece önemli bir hizmettir ve bizim 
hastanelerimizde uygulanmaya başlaması sevin-
dirici bir gelişmedir.” İfadelerine yer verdi.
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Hayatın Her Alanında 
Yer Alalım

Bırakın hakikaten farklılıklar olsun, farklı 
düşünenler olsun. Bize saldıranlar, bizim 
saldırdıklarımız olsun. Ama edep olsun, insanlık 
olsun. Mesele farklılıkların olması değil, mesele 
edepsizliktir, medeniyetsizliktir. 

“

“
Dünyanın küresel bir köye dönüştüğü 
günümüzde, gerek küresel ölçekte 
gerekse ülkemizi ilgilendiren alanlar-
da her gün yüzlerce binlerce kararlar 
alınıyor. Eğer her gün alınan kararlar-
da bir yerin yoksa klasik, geleneksel 
demokrasi sana 4 yılda bir var olma 
hakkını veriyor. Ama modern dünyada 
insan her gün siyasetin içinde olmalı. 
Her gün o müzakerelere katılmalı.

Nasıl katılacağız?

Nevşehir’de, Trabzon’da, Manisa’da, 
Diyarbakır’da camide görevimizi ya-
pıyoruz, okullarda dersimizi veriyoruz. 
Böyle bir mücadelenin parçası nasıl 
olacağız? Tabiî ki bizim güç ve des-
tek verdiğimiz manevi kimlikler yani 
sendikalar olacak. Onlar bizi temsil 
ederek, örgütlü toplum içerisinde bi-
zim haklarımızı ve hukukumuzu koru-
yacaklar.

İşte klasik demokrasinin ötesinde mo-
dern dünyada sendikaların üstlendiği 
bir başka görev budur. 4 yılda bir değil 
her vakit siyasetin yürüdüğü her anda 
buğdaya ve sopaya ilişkin müzakere-
ye müdahil olmaktır. 

Orda rol almak, o mücadeleyi sürdür-
mek. Sendikal mücadelenin modern 
dünyadaki anlamı budur. Herkes des-
teğini, gücünü verecek ve sendikalar 
her günkü o siyasal ilişkilerin içinde, o 
müzakerelerin içinde hakkın ve huku-
kun yardımcısı olacaklar. 

İmam hayatın içinde olacak. İmam 

kendisini camiye mahkûm etmeyecek. 
Gündelik hayatta her ne varsa imam 
orada olacak. Yani adamın düğünün-
de olacak, sadece cenazesinde değil. 
Sadece acısında değil, eğlencesinde 
de olacak.

Bu hayat karşımıza hangi tevefuklarla 
çıkıyorsa imam orada olacak ki, ima-
ma baktıklarında insanlar sadece Ya-
sin’i okuyan, mezar başındaki insan 
gibi görmeyecekler.

Bırakın hakikaten farklılıklar olsun, 
farklı düşünenler olsun. Bize saldı-
ranlar, bizim saldırdıklarımız olsun. 
Ama edep olsun, insanlık olsun. Me-
sele farklılıkların olması değil, mesele 
edepsizliktir, medeniyetsizliktir. 

Sendikanın içinde olun, sivil topluma 
ait olun, partiye üye olun, örgütlü olun. 
Fakat birey olamadığınız sürece kendi 
iradenize, aklınıza, varlığınıza, hakim 
olamadığınız sürece sizin varlığınıza, 
iradenize, bir cemaat lideri, cemaat 
otoritesi, ipotek koyduğu sürece hangi 
sivil toplum kuruluşu üyesi olacaksı-
nız. Sivil toplum kuruluşu kavramının, 
sivil toplum teorisinin, esası özgür bi-
reye dayanıyor. Yani kendi varlığınıza 
sahip olacaksınız. 

Biz, bu milletin tarihiyiz, aslıyız, inan-
cıyız, umuduyuz.

Biz rakamlara sığmayacak kadar bü-
yük bir davanın mensuplarıyız.

Yıkılanı onarmak, döküleni toplamak 
yine bize düşüyor.

Bu yüzden en zor şartlarda bile inan-
cımızı, kararlılığımızı asla yitirmedik. 
Bundan sonra da, inşallah yitirmeye-
ceğiz.

Diyanet-Sen hem üye sayısı oranı  
bakımından, hem de  yetkili oldu-
ğu iller bakımından Türkiye geneline 
hitap eden örgütlü dağılımı ile dikkat 
çekmiştir. Diyanet-Sen Karadeniz’de 
olduğu kadar Akdeniz’de de vardır. 
Doğu Anadolu’da olduğu kadar Batı’da 
da vardır. Bayburt’da olduğu kadar 
Konya’da, Malatya’da olduğu kadar 
Bursa’da vardır. Bu, Diyanet-Sen’in 
Türkiye’nin tümünü kucaklayabilecek 
bir potansiyelin göstergesidir.

Bu aziz millete sevgimizden, bu mü-
barek vatana bağlılığımızdan dolayı, 
aynı aşk ve aynı heyecanla hizmete 
devam edeceğiz.

Durmak, yorulmak, ümitsizliğe düş-
mek bize yakışmaz. 

Ayakta demir çarık,elde çelik asa yine 
koşuşturacağız. 

Bu inanç ve şuurla yeni bir çalışma 
dönemine daha girdik.

Bu yeni dönemde de en büyük gücü-
müz, yine sizin sarsılmaz inanç, azim 
ve kararlılığınız olacaktır.

Hiç şüpheniz olmasın ; yarınlar bizim-
dir. Yarınlar Diyanet-Sen’ indir.

Mehmet Ali OMURCA
Genel Başkan Yardımcısı
(Mali İşler)
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Birlikte Yaşamanın 
En Güzel Örneği Hz. Muhammed (S.A.S)

Peygamber Efendimizi tanıtmak ve anlatmak, onun güzel ve 
örnek ahlakını temsil etmek amacıyla düzenlenen Kutlu Do-
ğum Haftası etkinlikleri bu yıl da 14-20 Nisan 2015 tarihleri 
arasında bütün yurtta ve vatandaşlarımızın bulunduğu bazı 
ülkelerde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Bu yıl Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin ana teması Diya-
net İşleri Başkanlığı tarafından Peygamber Efendimiz ve bir-
likte yaşama ahlakı olarak belirlendi. 

Birlikte yaşama, farklı inanç, din, düşünce, mezhep, grup, 
cemaat ve kültürden insanların aynı toplumsal atmosferde 
kendi inanç, din, düşünce ve kültürlerini koruyarak bir arada 
yaşama pratiklerini ifade eder. 

İnsan sosyal bir varlıktır ve yaratılışının gereği olarak birlikte 
yaşama eğilimindedir. İslam dini ve diğer ilahi dinlerin yap-
mak istediği toplumda birlikte yaşama ilkelerini ortaya ko-
yarak, insanlara öğretmek, birlikte yaşama düzeninin nasıl 
inşa, ikame ve idame edileceğini insanlara göstermektir. 

Güzel dinimiz İslam, farklılıkların bir arada barış ve huzur 
içinde yaşamalarına dair ahlak ve hukuk ilkelerini belirlemiş 
yegâne dindir. İslam’ın “öteki” anlayışı, farklılıkların bir kimlik 
olarak muhafaza edilip yaşatılmasını öngörür. Kur’an-ı Ke-
rim, farklılıkları Allah’ın ayetleri olarak değerlendirir (Rûm, 
30/20.) ve insanların kavimlere, kabilelere, ırklara ayrılması-
nın hikmetini “teâruf” kavramıyla izah eder. (Hucurat, 49/13.) 
Buna göre yeryüzünde dillerin, renklerin, etnik yapıların fark-
lı farklı oluşu, ötekini tanıma, bilme ve kabullenme anlamı-
na gelen tearufu gerektirir. İnsan, farklılıkların ilahi kudretin, 
hikmetin ve sınavın birer parçası olduğunu (Maide, 5/48.) 
idrak etmeli, erdemli ve faziletli bir duruşla bir arada yaşama 
hedefine ulaşabilmelidir.

Hz. Peygamber (s.a.s.) zamanından günümüze İslam top-
lumları, Müslüman olmayan toplumlarla ilişkilerinde her za-
man belli ölçüleri gözetmiştir. Bu ölçüleri belirleyen bizzat 
Kur’an ve Hz. Peygamberin (s.a.s.) sünnetidir. 

Medine İslam toplumunda üç ilahi dinin mensupları arasın-
da örnek ilişkiler kurulmuş, antlaşmalar imzalanmış, birlikte 
yaşama hukuku geliştirilmiş ve bu hukuk Medine Vesikası ile 
yazılı hâle getirilmiştir. Bu manada İslam tarihi bir arada ya-
şama kültürü konusunda oldukça zengin bir birikime sahiptir. 

Bu arada modern dünya, tarihî tecrübeleri fazla dikkate al-
madan kendi değerler dünyasını inşa etti. Bu değerler dün-
yası içinde kendi hayat tarzını, kurumlarını, insan ilişkilerini, 
dilini üretti. Geçmişe dair ne varsa, bugüne dair ne elde et-

tiyse hepsini bu yeni zihniyete arz etti. Ancak hayata bakışı 
hikmet ve merhamet değil, güç ve menfaat eksenliydi. Bu 
yüzden pozitivizm ve hümanizmin görece dünyası içinde sü-
rekli bir çatışma kültürü meydana geldi. Birinci ve İkinci Dün-
ya Savaşları, soğuk savaş dönemleri, Ortadoğu, Balkanlar 
ve Kafkaslarda yaşanan trajediler, insanlığın son asırlarda 
yaşadığı büyük acılardır. Bilhassa son yıllarda Arakan’da, 
Filistin’de, Irak’ta, Suriye’de ve Yemen’de yaşanmakta olan 
şiddet ve çatışma ortamı insanlığın vicdanını sızlatmaya de-
vam etmektedir. Tüm bu savaş, çatışma, işgal ve soykırım-
lar nedeniyle zorunlu yer değiştirmeler ve göçler yaşandı ve 
halen de yaşanmaya devam ediyor. Bütün bunların yanında 
içinde yaşadığımız dönemde bilhassa Avrupa’da dışlayışı bir 
dil ve nefret söylemi, ötekileştirici ve parçalayıcı bir siyaset 
ile mahkum ve mağdur edilen Müslümanlar İslamafobiye 
mağruz bırakıldı. 

Üzülerek belirtelim ki, birlikte yaşama kültürüne dair teorik 
ve pratik birikimimize rağmen bugün hâlâ farklılıkları kabul-
lenme meselesi, en büyük toplumsal problemlerimizden bi-
risidir. Hâkim gücün farklılıkları aza indirme, hatta tamamen 
kaldırmaya yönelik gizli ya da açık baskısı küresel bir mese-
le olarak karşımızdadır. Batı toplumlarında var olan “farklılık-
larla birlikte yaşama zafiyeti” Müslümanlara karşı İslamofobi 
kaynaklı nefret söylemleri, ayrımcılık politikaları ve camilere 
yönelik saldırı girişimleri ile gün yüzüne çıkarken, İslam top-
lumlarında da mezhepçilik, meşrepçilik, ırkçılık, ideolojik ay-
rımcılık sebebiyle iç çatışmalar yaşanmakta, masum canlar 
katledilmekte, şehirlerin tarihî ve kültürel dokusu yok edil-
mektedir.

Müslümanların, yüce kitabımız Kur’an’ı Kerim’in ve Peygam-
ber Efendimiz (s.a.s)in öğretilerini bir daha gözden geçirerek 
bilinçli bir şekilde uygulamaya, İslam’ın medeniyetler inşa 
eden eşsiz ilkelerine, farklılıkları çatışma ve yıkım sebebi 
değil, gelişme ve zenginleşme fırsatı olarak değerlendirme 
becerisine, elimizdeki bir imkanı başkasının ihtiyacı için kul-
lanabilmeye, her zamankinden çok ihtiyacımız var. Bunu 
başardığımızda coğrafyamız yeniden selam ve eman yurdu 
hâline gelecektir. Ülkemize, gönül coğrafyamıza ve insanlığa 
barış, huzur, esenlik, merhamet, şefkat, adalet ve fazilet aşı-
lamanın yolu, birlikte yaşama hukukunu ve ahlakını yeniden 
yaşanır kılmaktan geçmektedir.

İslam’ın medeniyetler inşa eden eşsiz ilkelerine, farklılıkları çatışma ve yıkım sebebi 
değil, gelişme ve zenginleşme fırsatı olarak değerlendirme becerisine, elimizdeki bir 
imkanı başkasının ihtiyacı için kullanabilmeye, her zamankinden çok ihtiyacımız var.

“

“
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Profesyonel Sendikacılık 
Amatör Ruh

Diyanet-Sen Basın alanında yönlendirilen değil 
yön veren bir sendika haline gelmiştir. Yapılan 
yoğun çalışmalarla Diyanet-Sen, bir taraftan 
üyelerinin hak ve menfaatlerini korurken bir 
taraftan günlük medya sektöründe başvurulan 
önemli bir kurum haline geldi. 

“

“
Kaliteli toplumlarda işi hep ehli olanlar 
ilerletir. Diyanet-Sen teşkilatı sendikacı-
lığı profesyonel bir anlayışla ancak her 
zaman amatör bir azim ve heyecanla 
yürütmektedir. 

Bir işin ehli olabilmek için gerekli dona-
nım, hazırlık, birikim, çalışma, analiz, 
farkındalık, birlikte çalışma, hızlı karar 
alma ve uygulama, kendi değer yargı-
larını oluşturma ve bu değerlerden taviz 
vermeden işini yürütme Diyanet-Sen’in 
profesyonel sendikacılık anlayışının 
gerekleridir. Her zaman yeni bir şeyler 
yapma isteği, her zaman daha iyisine 
ulaşma, her zaman en güzelini yapma 
ideali ise amatör ruhun heyecanını kay-
betmemesi rehavete kapılmamanın en 
güzel yoludur. 

Diyanet-Sen Basın alanında yönlendi-
rilen değil yön veren bir sendika haline 
gelmiştir. Yapılan yoğun çalışmalarla 
Diyanet-Sen, bir taraftan üyelerinin hak 
ve menfaatlerini korurken bir taraftan 
günlük medya sektöründe başvurulan 
önemli bir kurum haline geldi. 

Dünyada sendikal anlamda yapılan ça-
lışmaları irdeleyen sendikamız, kendi 
farkını ortaya koymayı da ihmal etme-
miştir. Bu itibarla Diyanet-Sen hem 11 
yıldır yetkili sendikadır, aynı zamanda 
dünyada yetkili tek din görevlileri sendi-
kası olma özelliğini de korumaktadır. 

Teşkilatımızın bütün bireylerine en hızlı 
şekilde ulaşmak ve şube başkanlarımı-
za basın alanında katkı sunmak, fikir-
lerini paylaşmak gibi basında teşkilatçı 

yapısını tamamlamayan yeni bir sistem 
geliştirerek yolumuza devam ediyoruz.

Bütün alanlarda sendikal haber ve sen-
dikal bakışı yansıtan haberlerimizin sa-
yısının toplamı Türkiye’de sendikacılık 
yapan sendikaların haber oranlarının 
toplamından bile daha fazladır. Sendi-
kalaşma oranı ile nasıl ki yüzde 58 ile 
Türkiye’nin lideri isek, haber ve medya 
alanında da Türkiye’de en etkin basın 
birimine sahibiz. 

Bu kapsamda genel merkez olarak 
2011-2014 yıllarını kapsayan dönemde 
230 basın açıklaması eylem ve protesto 
gösterisi yaptık. Yine 6 binin üzerinde 
haberimiz ulusal ve yerel basında yer 
aldı. 

Yapılan yazılı ve kitlesel basın açıkla-
maları medya organlarında geniş yer 
buldu ve Diya¬net-Sen ülke gündemin-
de olmaya, gündem belirlemeye devam 
etti. 

Diyanet-Sen Basın Müşavirliği tarafın-
dan hazırlanan Diyanet-Sen Haber Bül-
tenleri ile gerek genel merkez faaliyetle-
ri gerekse şube ve il temsilciliklerimizin 
faaliyetleri tüm teşkilata ulaştı-rılmaya 
devam ediyor. Yine bu dönemde web 
sitemiz iki kez yenilerek gerek teknolo-
jik gerekse görsel açıdan daha kullanışlı 
bir hale getirildi. 

Tüm şubelerimize ayrı ayrı web siteleri 
açılmış olup kendi haberlerini sitelerin-
den paylaşma¬ları konusunda teknik 
yardım sağlandı. 

Diyanet-Sen Haber Bültenleri, Broşür 
ve afişler hazırlanmıştır. Diyanet-Sen’in 
akademik Dergisi “Din ve Toplum”a ikin-
ci akademik dergi “Vakıf ve Toplum” da 
ekleyerek geniş akademik kadrosuyla 
yayınına devam etmektedir. 

Gerek din görevlilerinin haklarını ara-
mak gerekse toplumsal konularda ge-
rekli basın açıklamaları yapılmış ve 
zaman zaman TV programlarıyla bunlar 
desteklenmiştir.

Başarılarımızı anlatırken, başarılarımı-
za yenilerini eklemek için uygulamamız 
gereken yöntem; ortak akıl, ortak söy-
lem ve ortak dil kullanımı ve özellikle 
istişaredir.

Böyle bir büyük teşkilat yapısı için bu 
yöntemin elzem olduğunun özellikle al-
tını çizmek istiyorum. 

Yeni Türkiye modeline uyan duruşu-
muzla yarını inşa etmek adına atılan 
bütün adımlarda söz hakkına sahip olan 
sendikamız geleceğe emin adımlarla 
yürümektedir. 

Bu nedenle kutsal yolculuğumuzda bize 
destek veren herkese teşekkür ediyo-
rum.

İnsanı yaşat ki davan büyüsün mantığı 
ile güce, gücünüzle güç vererek, atıla-
cak olan başarı imzalarının, yarın hoş 
bir sada bırakma isteğinin varisleri ola-
lım. Bu duygularla üç aylarınızı ve geç-
miş Mübarek Regaib Kandilinizi tebrik 
ederim.

Cebrail YAKIŞIR
Genel Başkan Yardımcısı
(Basın ve İletişim)
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Hayırlı Olsun Ziyaretleri
Devam Ediyor

Diyanet-Sen’in 1 Mart 2015’te ger-
çekleştirilen 5. Olağan Genel Kurul 
seçimlerinin ardından hayırlı olsun 
ziyaretleri devam ediyor.

Bu çerçevede Memur-Sen Eski Ge-

nel Başkanı ve AK Parti Milletvekili 
Adayı olan Ahmet Gündoğdu, Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakan 
Yardımcısı ve AK Parti Milletvekili 
Adayı  Halil Etyemez ile Memur-Sen 
Genel Başkan Yardımcıları Mehmet 

Emin Esen ve Ekrem Yavuz Diya-
net-Sen Genel Başkanı Mehmet 
Bayraktutar’ı ziyaret ederek yeniden 
genel başkan seçilmesinden dolayı 
hayırlı olsun dileklerini ilettiler. 
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Demokrasi şöleni havasında geçen 
kongreden dolayı Genel Başkan 
Bayraktutar’ı kutlayan  Gündoğdu ve 
Etyemez, yeni dönemde Genel Baş-
kan Bayraktutar  ve Genel Başkan 
Yardımcılarına başarılar diledi. Genel 
Başkan Bayraktutar  ise ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 
seçimler öncesi her iki milletvekili 
adayına başarılar diledi.

Kardeş Sendikalardan Hayırlı Ol-
sun Ziyaretleri

5. Olağan Genel Kurul sonrası Me-
mur-Sen’e bağlı sendikalar hayırlı 
olsun ziyaretlerinde bulundu. Bu çer-
çevede Sağlık-Sen  Genel Başka-
nı Metin Memiş ve Yönetim kurulu 
üyeleri, Bem-Bir Sen Genel Başka-
nı Mürsel Turbay ve yönetim kurulu 
üyeleri, Büro Memur-Sen Genel Baş-
kanı Yusuf Yazgan ve yönetim kurulu 
üyeleri, Bayındır Memur-Sen Genel 
Başkanı Soner Can Tufanoğlu ve yö-
netim kurulu üyeleri, Genel Başkan 
Mehmet Bayraktutar ve genel baş-
kan yardımcılarını ziyaret ederek ha-
yırlı olsun dileklerini ilettiler. 

AGD’den Hayırlı Olsun Ziyareti

Anadolu Gençlik Derneği Genel Baş-

kanı Salih Turhan ve beraberindeki 
heyet Diyanet-Sen Genel Başkanı 
Mehmet Bayraktutar’a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu. Ziyarette konu-
şan AGD Genel Başkanı Turhan Di-
yanet-Sen Türkiye için gerekli olan 
bütün hassasiyetleri kendisinde ba-
rındıran bir sivil toplum kuruluşudur. 
Diyanet-Sen’in yeni döneminin hayır-
lı olmasını Cenabı Allah’tan dilerim 
temennisinde bulundu. AGD olarak 
bütün sivil toplum kuruluşlarıyla ça-
lıştıklarını, Diyanet-Sen’in değerler 
ve kaygılar konusundaki duruşunu 
takdir ettiklerini ifade etti.

Şube Yönetimlerinden Hayırlı Ol-
sun Ziyaretleri

Diyanet-Sen 5. Olağan Genel Kurul 
seçimleri sonrası şube yönetimleri-
mizin hayırlı olsun ziyaretleri devam 
ediyor. 

Sivas Şube Başkanı Mikail Karagöz 
ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri 
Şube Başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu ve 
yönetim kurulu üyeleri, Konya Şube 
Başkanı Ali Koç ve yönetim kuru-
lu üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Merkez Şube Başkanı Hasan Basri 
Kurkutata, yönetimi ve Diyanet-Sen 
üyeleri, Samsun 1 Nolu Şube Başka-

nı Nevzat Oy ve yönetim kurulu üye-
leri,  Samsun 2 Nolu Şube Başkanı 
Yakup Demirtaş ve yönetim kurulu 
üyeleri, Bursa 1 Nolu Şube Başkan 
Vekili Mustafa Sarkı ve yönetim ku-
rulu üyeleri,  Çanakkale Şube Başka-
nı Sefahattin Çiloğlu, Hakkari Şube 
Başkanı Şemsettin Uçar, Genel Baş-
kan Mehmet Bayraktutar ve yönetim 
kurulu üyelerini ziyaret ederek hayırlı 
olsun dileklerini ilettiler. 
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Mehmet Bayraktutar’la Yola Devam

Diyanet-Sen 5. Olağan Genel Kurul seçimleri sonucu 
Mehmet Bayraktutar güven tazeleyerek yeniden Diya-
net-Sen Genel Başkanlığına seçildi. Bayraktutar’ın liste-
sinde yeralan 5 aday ve bir de bağımsız aday Hacı Bay-
ram Gür genel merkez yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 

Bayraktutar seçimler sonucu yaptığı teşekkür konuşma-
sında kaybedenin olmadığını, kazananın Diyanet-Sen ol-
duğunu belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Diyanet-Sen genel merkez yönetim kurulu şu isimlerden 
oluştu.

Genel Başkan: Mehmet Bayraktutar, Genel Başkan Ve-
kili : Osman Aydın, Genel Başkan Yardımcısı (Teşki-
latlanma): Hacibey Özkan, Genel Başkan Yardımcısı 
(Mali İşler): Mehmet Ali Omurca, Genel Başkan Yar-
dımcısı (Basın ve İletişim): Cebrail Yakışır, Genel Baş-
kan Yardımcısı (Mevzuat ve Toplu Sözleşme): Mehmet 
Yaman, Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal 
İşler): Hacı Bayram Gür

Diyanet-Sen 5. Olağan Genel Kurulu Büyük Anadolu Otel 
Konferans Salonu’nda büyük bir coşku ile gerçekleştirildi. 

Genel kurul toplantısına Memur-Sen Eski Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Genel Başkan Vekili Gü-
nay Kaya, KKTC Din Gör-Sen Başkanı Süleyman Çakır, 
Devlet Personel Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğolu, Sen-
dikalar Daire Başkanı İbrahim İnan, Diyanet İşleri Baş-
kan Yardımcısı Mehmet Emin Özafşar,Sınavlar Dairesi 
Başkanı Burhan Erkuş, Memur-Sen ve bağlı sendikaların 
yönetimleri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 
delegasyon ve misafirler katıldı.

Memur-Sen Genel Başkan Vekili Günay Kaya’nın baş-
kanlığında divanın oluşturulmasının ardından Genel kurul 

Diyanet-Sen 5. Olağan Genel Kurul seçimleri sonucu Mehmet Bayraktutar 
güven tazeleyerek yeniden Diyanet-Sen Genel Başkanlığına seçildi. 
“

“
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toplantısında katılımcılara hitap eden 
Genel Başkan Mehmet Bayraktutar, 
tarihi bir gün yaşadığımıza dikkat 
çekerek “Bugün büyük genel kuru-
lumuzla, “Yaşanabilir Bir Türkiye”, 
“Yeniden Büyük Türkiye” ve “Yeni Bir 
Dünya” için yeni bir adım atıyoruz.
Bundan tam 17 yıl önce, Eyüp Sul-
tan’da Erdemliler hareketiyle attığı-
mız ilk adım, nasıl güçlü bir sendika-
cılığın ilk kıvılcımı olduysa, bugün de 
yaptığımız bu muhteşem genel kurul 
Yeniden Büyük Türkiye’nin ve yeni bir 
dünyanın işaret fişeği olacaktır” dedi.

Gündoğdu: Şeffaflıktan
Taviz Vermeyin

Ahmet Gündoğdu, kurumsallaşma-
dan ve şeffaflıktan asla taviz veril-
memesi gerektiğini vurgulayarak, 
teşkilattan şu isteklerde bulundu: 
“Kurumsallaşmadan asla taviz ver-
meyin. Bağımsızlığımıza asla halel 
getirmeyin. Bu örgüt bugünlere işye-

ri temsilcilerinden genel başkanına 
tüm yetkililerini kendi seçerek gelmiş 
ve sivil toplumun ruhuna aykırı yak-
laşımlara asla müsaade etmemiştir. 
Bundan sonra da asla müsaade et-
memenizi bir ağabey olarak tavsiye 
ediyorum. Şeffaflıktan asla taviz ver-
meyin. Birileri boğazına kadar da pis-
liğe batsa zaten batmazdan önceki 
renk de o olduğu için sırıtmaz. Ama 
siz bembeyazsınız. Bir toz tanesi bile 
orada sırıtır ve siz bu davanın liderle-
risiniz, öncüsüsünüz. Bu sorumlulu-
ğu asla unutmayın. Yetimleri ve maz-
lumları size emanet ediyorum.

Gençliği, Genç Memur-Sen’i size 
emanet ediyorum” diyerek sözlerini 
sürdüren Gündoğdu, “Sendikanın 
ne anlama geldiğini çok bilmiyorduk 
ama zalimlere karşı direnmek için 
örgütlü olmanın önemini, müminlerin 
bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenme-
si gerektiğini biliyorduk. Sendikanın 
kitapta yeri var mıdır diye soranlara 
“senin kitapta yerin var mıdır” diye 
sorduk. Geldiğimiz noktada sendi-
kacılığın destanını yazan bir örgüte 
dönüştük. Bu gençlik bizim. Bu genç-
liği bu eğitim sisteminin testle-tost 
arasına sıkıştırıp sadece devlete 
iyi kullar olma endeksiyle yoğrulan 
genç olmaktan kurtarmamız lazım 
ya da eğitim sisteminin bize dayattı-

ğı cendereyi yıkarak, yeni ve kaliteli 
eğitim sistemiyle yeni nesillere dö-
nüştürmek zorundayız. Hangi okulda 
nerede olursa olsun, diplomasının, 
kariyerinin önüne ahlaklı olmayı, ha-
zırlıklı olmayı, ümmetin sancısını ta-
şımayı koyamazsak bu gençliği hep 
beraber kaybedenler olacağız. Kay-
bedenler olmak istemiyoruz. Gençli-
ği, Genç Memur-Sen’i sizlere emanet 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

Özafşar: Yüzde 85 Sendilaşma 
Oranı Başka Kurumda Yoktur

Diyanet-Sen 5. Olağan Genel Ku-
rulu’na katılarak bir konuşma yapan 
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 
Mehmet Emin Özafşar, Diyanet ça-
lışanlarının yüzde 85 oranında sen-
dikalı olduğuna dikkati çekerek “Bu 
oran başka hiçbir kurumda yoktur. 
Din görevlileri sendikalaşmanın, ör-
gütlenmenin önemini idrak etmiştir” 
dedi.
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Memur-Sen’in Yeni Başkanı Ali Yalçın Oldu

Davutoğlu: Memur-Sen Sendikal Hayatın ve Adalet 
Arayışının Gür Sesi

Memur-Sen 5. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Baş-
bakan Ahmet Davutoğlu, Memur-Sen’in sendikal hayatın, 
demokrasi mücadelesinin, ulusal ve uluslararası adalet 
arayışının gür sesi olduğunu ifade ederek, Memur-Sen 
yöneticilerine teşekkür etti. 

Başbakan Davutoğlu, 2005’ten sonra memuriyete baş-

layanlara 1 derece verilmesi konusunda prensip kararı 
aldıklarını, seçimden sonra atacak ilk adımlardan birinin 
söz konusu talebi karşılamak olacağını söyledi.

Gündoğdu: Yine Milletin ve Mazlumların 
Hizmetinde Olacağım

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Onursal Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, Memur-Sen 5. Olağan Genel Kurulu’nda teş-
kilata veda konuşması yaptı. 

“Medeniyet değerleri ile sendikacılığı yeniden formü-
le eden adam: Ahmet Gündoğdu” belgeselinin ardından 
kürsüye çıkan Ahmet Gündoğdu, sendikal mücadelede 

Memur-Sen 5. Olağan Genel Kurulu Başbakan Ahmet Davutoğlu ve bir çok 
bakanın katılımı ile Büyük Anadolu Otel Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Seçim sonucuna göre Memur-Sen’in yeni Genel Başkanı Ali Yalçın oldu.

“

“
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edindikleri birikimi yeni Türkiye hedefi doğrultusunda mille-
tin ve dünya mazlumlarının hizmetine sunmak için siyase-
te adım attığını belirterek, teşkilattan helallik istedi.

Yalçın: Birlikte Daha İleriye

Memur-Sen Genel Başkanlığı’na seçilen Ali Yalçın, milli 
iradeye ve millete refakat hareketi, darbelerin ve vesa-
yetin karşında cesaret hareketi, masuma ve mazluma 
merhamet hareketi olan Memur-Sen’in 5. Olağan Genel 
Kurulu’nun yoğun bir katılımla gerçekleştirildiğini belirte-
rek, “Genel Kurulumuza iştirak eden herkese teşekkür 
ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdiği-
miz kongrenin sonuçlarının hayırlara vesile olmasını di-
liyorum. Memur-Sen bir sevda, sancı, kaygı, hak ve öz-
gürlük hareketidir. Seçim sonucunun üyelerimize, bütün 
kamu görevlilerine, ülkemize ve tüm dünya mazlumlarına 
hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. 

Bayraktutar: Hizmete Devam

Gerçekleştirilen seçimler sonucu Memur-Sen Genel Baş-
kan Yardımcılığı (Mali İşlerden Sorumlu) görevine yeni-
den seçilen Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bay-
raktutar, Memur-Sen’in ülkemizin en güçlü sivil toplum 
kuruluşu olduğunu hatırlatarak “Bizlere verdiğiniz sorum-
luluğun bilincinde olarak hizmet etmeye devam edeceğiz. 
Büyük Memur-Sen ailesinin bu günlere gelmesine katkı 
sunan bütün üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi. 

Seçim sonucuna göre yeni Yönetim Kurulu şu şekilde 
oluştu: Ali Yalçın (Genel Başkan), Metin Memiş (Genel 
Başkan Vekili), Günay Kaya (Teşkilatlanmadan Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı), Mehmet Bayraktutar (Mali İş-
lerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı), Mehmet Emin 
Esen (Basın ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yar-
dımcısı), Hacı Bayram Tonbul (Mevzuat ve Toplu Sözleş-
meden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı), Levent Uslu 
(Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yar-
dımcısı).
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Başkanlar Kurulu Toplantısı Ankara’da Yapıldı

Diyanet-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı Ankara Büyük 
Anadolu Termal Otel’de gerçekleştirildi. 1 Mart 2015’te 
gerçekleştirilen 5. Olağan Genel Kurul seçimlerinin ar-
dından gerçekleştirilen ilk Başkanlar Kurulu Toplantısına 
Genel Başkan Mehmet Bayraktutar ve yönetim kurulu 
üyeleri, Memur-Sen Onursal Başkanı Ahmet Gündoğ-
du, Memur-Sen Genel Başkan Vekili Günay Kaya, Me-
mur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, 

Diyanet-Sen Şube Başkanları, İl Temsilcileri, Denetim ve 
Disiplin kurulu üyeleri katıldı. 

Toplantıda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunu-
lurken, önümüzdeki dönem yol haritası da belirlendi. 

Toplantının açılışında konuşan Diyanet-Sen Genel Baş-
kanı Mehmet Bayraktutar, Diyanet-Sen ve Memur-Sen 
olarak birçok başarılı çalışmalara imza attıklarını belirte-
rek “Hem değerlerimizden taviz vermeden erdemli sen-
dikacılık yapıyoruz hem de kurum çalışanlarının hak ve 
menfaatlerini en iyi şekilde koruyoruz” dedi.

Diyanet-Sen’in sendikacılığa yeni vizyon getirdiğini ifade 
eden Bayraktutar “Genel kurulumuzda müşahade ettik 
ki, 17 yıl önce Eyüp Sultan’da erdemliler hareketiyle fi-
lizlenen sendikacılığımız, bugün sadece Anadolu’yu de-
ğil, yarın bütün İslam coğrafyasını kuşatan ulu bir çınar 
haline gelecektir. Etki alanı Kars’tan, Edirne’ye değil, Sa-
raybosna’dan, İslamabad’a uzanan geniş bir coğrafya’ya 
ulaşmıştır. Bunun için ne kadar şükretsek, ne kadar hamd 
etsek azdır. ” şeklinde konuştu.

1 Mart’daki genel kurul seçimlerinin ardından önemli bir 

Diyanet-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı 1 Mart 2015’te gerçekleştirilen
5. Olağan Genel Kurul seçimlerinin ardından Ilk kez Ankara’da gerçekleştirildi.
“

“
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adım attıklarını belirten Bayraktutar, konuşmasına şöyle 
devam etti. 

Sendikamızın çatısı altında, calışma hayatından, sosyal 
güvenliğe, İlitam’dan Diyanet Akademisine, yargıdan, 
insan haklarına, demokratikleşmeden, Anayasa’ya, dış 
politikadan ekonomiye, aileden gençliğe kadar, Türki-
ye’nin karşı karşıya bulunduğu temel problemleri konu 
alan geniş bir bilimsel kurul oluşturuyoruz. Uzmanlardan, 
akademisyenlerden, alanında tecrübeli siyaset ve devlet 
adamlarından oluşan bu komisyonlar, hazırlayacakları 
raporlarla sadece sorunları tespit etmekle kalmayacak, 
çözüm önerileriyle önünüzü aydınlatacak. İnşallah yapı-
lacak bu çalışmalar, Diyanet-Sen’nin efsane hizmetlerinin 
de temelini oluşturacak.” 

Gündoğdu: Toplum İçin Çalışmalıyız

Başkanlar Kuruluna katılan Memur-Sen Onursal Başkanı 
Ahmet Gündoğdu da yaptığı konuşmada örgütlü toplu-
mun önemine dikkat çekerek örgütlü olmanın getirilerini 
tüm toplum için kullanmak gerektiğini vurguladı. Gündoğ-
du “sendikam benim için ne yaptı ya da yapacak” yerine, 
“ben sendikam ve bu toplum için ne yapabilirimin” bilinci 

ile hareket etmek gerektiğini ifade etti. 

Çözüm sürecini başından beri önemsediklerini ve des-
tek verdiklerini belirten Gündoğdu “Çözüm süreci Diya-
net-Sen’in Din Kardeşliği dediği projedir. Irkçılıktan bu 
milleti uzaklaştıracak olan din görevlileridir, bu camiadır. 
Ülkemizin demokratikleşmesi için hangi sancıları çekmiş-
sek bundan sonrada çözüm süreci için gereken her şeyi 
yapmaya hazırır.” Şeklinde konuştu.

Kaya: Diyanet-Sen’in Rakibi Kendisidir

Memur-Sen Genel Başkan Vekili Günay Kaya da yaptı-
ğı konuşmada Diyanet-Sen’in Memur-Sen’in ana kolonu 
olduğuna dikkat çeykerek “Diyanet-Sen artık rakipleri ile 
değil kendisi ile yarışmak durumundadır. Memur-Sen ve 
Diyanet-Sen ’in birer ferdi olmak önemlidir. Yoksa şahıs-
larımız önemli değildir” dedi.

Genel Başkan Yardımcıları alanları ile ilgili katılımcılara 
bilgi verdi. Toplantının son oturumunda konuşmak iste-
yen şube başkanlarına söz verilerek şube başkanlarının 
görüş ve önerileri dinlendi.

Genel Başkan Mehmet Bayraktutar’ın genel değerlendir-
mesinin ardından program sona erdi.
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Kazanım Elde Etme 
Birimi: Mevzuat

Memurun emek ve mücadelesini savunan bizler 
2015 yılı için daha kapsayıcı sonuçlar almak 
adına ısrarcı olacağız. Memur-Sen ve bağlı 
sendikalarının yeni dönemde bu tutumlarından 
asla taviz vermeyeceğine olan inancım tamdır. 

“

“
Yeniden yeni bir dönemin adımlarını atarken bütün yol ar-
kadaşlarımı gönülden, Allah’ın selamıyla selamlıyorum… 

Diyanet-Sen olarak kardeşlik ikliminde şekillendirdiğimiz, 
insan ve değerlerin inşasında herkesin hassasiyet ile 
adım attığı seçim süreçlerini geride bıraktık. Diyanet-Sen 
ailesi önümüzdeki dört yıl için yetkiyi, etkili olmak adına 
bizlere emanet etti. 

Bizler de bu dört yıl içerisinde en etkin sendikacılık an-
layışı ile başarıya odaklanmış durumdayız. Allah bizleri 
bu yolda utandırmasın, bize güvenenlerin güvenini boşa 
çıkarmasın. Amin…

Kıymetli arkadaşlar; mevzuat konusunda Diyanet-Sen 
olarak öncelikle senede iki kere yapılan KİK görüşmeleri 
ve Toplu Sözleşme döneminde, çalışan memurların hak-
larını en etkin ve yetkili kişilerce tartışmak, kazanım elde 
etmek için çalışmaktayız. 

Bundan önceki toplu sözleşmelerde emekliliğe yansıyan, 
adeta emekli bir bireyin altın Reşat’ı gibi sonraki yıllarda 
prim elde edilecek bir kazanım elde edilmiştir. Bizler bu 
yıldan itibaren emekliliğin garantisini artırıp, çalışma ha-
yatında da daha faydalı sonuçlar elde etmek adına uğraş 
vereceğiz. 

Memurun emek ve mücadelesini savunan bizler 2015 yılı 
için daha kapsayıcı sonuçlar almak adına, ısrarcı olaca-
ğız. Memur-Sen ve bağlı sendikalarının yeni dönemde 
bu tutumlarından asla taviz vermeyeceğine olan inancım 
tamdır. 

Kardeşlerim, sendikaların şu dönemde çözmesi gereken 
Rotasyon ve İlitam konuları aynı zamanda gündemin sar-
sıntılı başlıkları haline geldi. 

Bizler yaptığımız görüşmelerde sendikamızın rotasyon 
kaldırılsın, ya da din görevlisinin yüzünü güldürecek bir 
düzenleme yapılsın ibaresinde ısrarcı olduk, olmaya de-
vam edeceğiz. 

Yine aynı şekilde sendika üyelerimizin beklentileri arasın-
da olan İLİTAM konusunda yapılan görüşmelerde dışa 
kapalı içe açık ya da açık öğretim tarzı bir eğitim modeli 
üzerinde durmaktayız. Sendikamız ve Diyanet İşleri Baş-
kanlığımızın oluşturduğu komisyonlar ilitam konusunu 
çözmek için çalışmaktadır.

Diğer bir meselemiz olan MBSTS sınavlarıyla ilgili yaptı-
ğımız görüşmelerde sınavların kapsayıcı olmadığı, aka-
demik birikimle eleme yöntemine gidildiğini gördük. Üye-
lerimizin şikayetlerini direk Başkanlığımıza ileterek bu 
sorunun çözümünü istedik.

Sınavların bir adım öncesinde sınava girecek olan kar-
deşlerimizin yol ve izin hallerindeki sıkıntılar, istenilen 
MBSTS ücretindeki uçuk rakam üyelerimizi olduğu kadar 
bizleri de rahatsız etmiştir.

Kıymetli kardeşlerim mevzuat bir sendikanın aynı zaman-
da kazanım elde eden birimi olarak adlandırılır. Mevzuat 
tekliflerin, isteklerin en özenli şekilde hazırlatıldığı, devle-
ti ikna etmedeki mahirliğini istenilen sonucu aldığımızda 
kazanıma çeviren önemli bir sekreterya olarak görmek-
teyim.

Son olarak Genel Merkez bünyesinde mevzuat alanın-
da benimle birlikte çalışacak olan bütün şubelerimizdeki 
mevzuattan sorumlu başkanlarıma selam ve saygılarımı 
sunuyorum. Yapacağımız mevzuat toplantılarında üye-
lerimizin beklentilerini, taleplerini kapsayıcı bir şekilde 
değerlendireceğimizi, yeni dönemde bol kazanımın kah-
ramanlarının asıl şube başkanlarımız olacağını buradan 
ilan ediyorum. Birlik güçtür. Gücü elde etmek adına bir 
olanın, diri olmanın, iri olmanın olmazsa olmaz olduğunu 
ifade etmek istiyorum.

Bir sonraki yazımızda buluşuncaya dek, sizi gönülden se-
lamlıyor, Allah’a emanet ediyorum…

Mehmet YAMAN
Genel Başkan Yardımcısı
(Mevzuat ve Toplum Sözleşme)
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Sendikamıza, Yöneticilerimize, Üyelerimize
Hiç Kimse Hakaret Edemez

Diyanet-Sen’in Sendikal Faaliyetleri Engellenemez

Samsun’da sosyal paylaşım sitesi facebook üzerinden Diyanet-Sen üyelerine, yöne-
ticilerine hakaret eden bir kişi mahkeme kararı ile adli para cezası ile cezalandırıldı. 
Diyanet-Sen hukuk bürosu 27.03.2014 
tarihinde sosyal paylaşım sitesi facebook 
üzerinden Diyanet-Sen yöneticilerine ve 
üyelerine hakaret eden bir kişiye Samsun 
3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakaret 
davası açtı. 2014/482 Dosya ve esas nu-
marası ile açılan dava sonucu Mahkeme 
davalının Diyanet-Sen üyelerine ve yöne-
ticilerine hakaretten adli para cezası ile cezalandırıl-
masına karar verdi. 

Her zaman erdemli ve ilkeli sendikacılık an-
layışı ile hareket eden Diyanet-Sen üyeleri 
kimseye eleştiri sınırlarını aşan ithamlarda 
bulunmaz. Bulunanlara karşı da hukuksal 
haklarını sonuna kadar savunacaktır. Diya-
net-Sen’e, yöneticilerimize ve üyelerimize 
hiç kimsenin hakaret etme hakkı yoktur. 
Haklarımızı savunma noktasında her tür-

lü hukuksal yolu sonuna kadar zorlayacağımızdan 
kimsenin şüphesi olmasın. 

Zonguldak’ta Müftülük personeli ve aynı zamanda din hizmetleri kolunda kurulu bir 
sendikanın da üyesi olan görevli personel tarafından Diyanet-Sen’in üyelik formları-
nın işleme alınmayarak bekletilmesi sonucu Diyanet-Sen’in sendikal faaliyetlerinin 
engellenmesine mahkeme 2 ay 15 gün hapis cezası verdi. 
Zonguldak’ta 15.04.2013 tarihinde 
Diyanet ve Vakıf Hizmetleri kolun-
da kurulu bir sendikanın üyesi olan 
müftülük personeli tarafından üyelik 
formlarının işleme alınmadan bek-
letilmesi suretiyle Diyanet-Sen’in 
üye yapmasına engel olunmuştur. 
Bunun üzerine Diyanet-Sen Hu-
kuk Bürosunca Zonguldak 2. Asli-
ye Ceza Mahkemesine 2013/3634 
dosya ve esas numarası ile dava 
açan Diyanet-Sen’i haklı bulan 
mahkeme Diyanet-Sen’in sendi-
kal haklarının kullanılmasının en-
gellenemeyeceğine hükmede-
rek söz konusu sanıkların ayrı 
ayrı 2 ay 15 gün hapis cezası ile 
cezalandırılmalarına karar verdi. 

Türkiye’nin sendikalaşma oranı en yüksek sendika-
sı olan Diyanet-Sen’in sendikal faaliyetleri üye çalış-

maları engellenemez. Yaptıkları ile din görevlilerini 
ve vakıf çalışanlarını kendi 
sendikalarına üye olmaya 
ikna edemeyen ve mevcut 
üyelerinin istifasını engelleye-
meyen bir sendika üyesi tara-
fından üye evraklarının işleme 
alınmayarak ve bekletilerek Di-
yanet-Sen’in üyelik işlemleri en-
gellenmeye çalışılmıştır. 

 11 yıldır hizmet kolunda yetkili 
ve ilkeli hizmet sendikacılığı an-
layışından taviz vermeden üye-
lerine hizmet eden ve yüzlerce 
kazanım elde eden Diyanet-Sen 
kanunla verilmiş haklarını kimse-
ye çiğnetmez ve böyle bir şeye izin 

vermez. Hukuksal yolla haklarını arayan 
sendikamızın sendikal faaliyetlerinin engelleneme-
yeceği de bu kararla tescillenmiştir. 
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“DİKKATİNİZİ ÇEKİYORUM”

Kamu hukuku alanında görev yapan memurların sta-
tüsü ile hak ve sorumlulukları Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası başta olmak üzere 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanunu ile kurumların özel kanunları ve diğer 
ilgili mevzuatlarla düzenlenmiştir. Kamu görevlilerinin 
uyması gereken bu kuralların ihlali disiplin suçu olarak 
tanımlanmış ve disiplin cezası denilen müeyyidelere 
bağlanmıştır. Bu itibarla kamu görevlilerinin görevleri-
ni ifa ederken karşılaştığı sorunların başında disiplin 
konusu yer almaktadır. Kamu görevinin ifası sırasın-
da yaşanan güçlükler/olaylar/kamu görevlisinin ey-
lemleri; tam ve etkili olarak soruşturulmadan bazen de 
idarecilerin sübjektif yorumlarıyla kamu görevlilerine 
disiplin cezası verilmek suretiyle yaptırımlara neden 
olmaktadır. 

Disiplin cezalarının verilmesinde kamu görevlisinin ey-
lemine karşılık gelen cezanın tayin edilmesinde çoğu 
zaman sübjektif değerlendirmeler yapıldığından 
hataya düşülmektedir. Yanlı ve hukuka uygun ol-
mayan bu tarz uygulamalar ve soruşturma rapor-
ları, disiplin cezalarının amacını ortaya koyan Devlet 
Memurları Kanunu’nun 124. Madde “Kamu hizmetle-
rinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile ka-
nunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru 
olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yeri-
ne getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususla-
rı yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun 
niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125 inci maddede 
sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir.” hükmüne 
de uygun değildir. Kısaca disiplin cezaları ile kamu 
hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesinin sağlanması 
amaçlanmıştır. Yani asıl amaç ceza vermek değil, 
bu cezaların caydırıcı etkisinden de yararlanarak 
kamu hizmetlerinin sağlıklı işleyişinin sağlanması-
dır. Bu gerçeğe rağmen bazı idarecilerin kendi oto-
ritelerini tesis etmek adına bu cezaları kullandıkları 
da uygulamada karşılaşılan çok önemli bir sorun-
dur. Öyle ki, uygulamada idareciler, kendi otorite-
lerini sağlamak adına kamu görevlisinin yaptığı ey-
lemin veya yaşanan olayın karşılığının mevzuatta 
disiplin cezası olarak düzenlenmemesine rağmen 
bu kez de kendilerine has bir uygulama ile (resmi 

idari işlemde tesis edilmek suretiyle) kamu görevli-
sinin ya “DİKKATİ ÇEKİLİYOR” ya da kamu görev-
lisi “İKAZEN UYARILIYOR”. 

Peki, mevzuatta yeri olmayan bu tür “dikkat çek-
me” ve “ikazlar” ne anlama gelmektedir? İşte bu 
hususta “dikkatinizi çekiyorum”.

Konuya yasal dayanak olan 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanun’u kapsamında baktığımızda mevzu-
atımız disiplin cezalarının ve cezaya konu eylemle-
rin neler olduğu da tahdidi olarak; 125. maddesinde 
uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerle-
mesinin durdurulması ve devlet memurluğundan 
çıkarma şeklinde sayılmıştır. Şu halde, hemen söy-
lenmesi gereken husus dikkat çekme/ikaz yazılarının 
mevzuatta doğrudan bir yeri yoktur. Ancak buna rağ-
men uygulamada bu yazılar bireysel idari işlem olarak 
doğrudan idareci tarafından muhatabına disiplin ceza-
sı gibi verilmektedir. 

Konunun detayına girmeden önce idareciler açısından 
kamu görevlilerinin dikkatinin çekilmesi veya ikaz edil-

Av. H. Muharrem MANKIR

Hukuk Köşesi

“ Kamu görevlisinin tutum ve 
davranışlarında daha dikkatli, özenli 
ve tutarlı davranması hususlarında 

dikkatinin çekilmesi veya ikazen 
uyarılması her ne kadar disiplin 
cezası işlemi niteliği taşımasa da 
(kaldı ki, mevzuatta yeri de yok), 

kamu görevlisi açısından sanki disiplin 
cezasıymış gibi özlük/sicil dosyasına 
konulması o kamu görevlisi hakkında 
idarelerin takdir yetkisini kullanacağı 

çeşitli işlemlerde (durumlarda) dikkate 
alınmaktadır. 

“
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mesi işlemlerinin değerlendirilmesi gerekir. Bu nokta-
da; İdareciler, kamu görevinin en iyi şekilde yapılması 
için astını yazılı veya sözlü ikaz edebilirler. Bu hak ida-
recilere 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’u kapsa-
mında verilmiştir. İdareci, kamu görevinin en iyi şekilde 
yapılması yönünde disiplin cezası tesisi ve idamesine 
yönelik her türlü kusurun sonradan oluşabilecek daha 
kötü sonuçları doğurmaması maksadıyla astının tespit 
ettiği kusurlu hususla ilgili önceden ikaz etmesi özde 
kendinin asli görevidir. Bunu yapmaması kendisinin 
görevini tam yapmamasına kusurlu sorumlu olmasına 
neden olacaktır. Astın ikaz edilmeden kendi inisiyati-
finde, kendi yöntem ve usulüne göre işleri götürmesi 
disiplin ve kontrolün ortadan kalkmasına, görev ve so-
rumlulukların kötü yönde kullanılmasına sebep olabi-
lecektir.

Kamu görevlisinin tutum ve davranışlarında daha dik-
katli, özenli ve tutarlı davranması hususlarında dikka-
tinin çekilmesi veya ikazen uyarılması her ne kadar 
disiplin cezası işlemi niteliği taşımasa da (kaldı ki, 
mevzuatta yeri de yok), kamu görevlisi açısından sanki 
disiplin cezasıymış gibi özlük/sicil dosyasına konulma-
sı o kamu görevlisi hakkında idarelerin takdir yetkisi-
ni kullanacağı çeşitli işlemlerde (durumlarda) dikkate 
alınmaktadır. Örneğin kamu görevlisinin atanmasında, 
terfi etmesinde, hac görevlendirmesinde veya disiplin 
soruşturmasında bu gibi işlemlerin varlığı onun hukuki 
durumunda ciddi etkiler doğurmakta ve menfi yönde 
sonuçlar oluşmaktadır. Yani usulen disiplin cezası ve-
rilmeyen sadece dikkati çekilen/ikazen uyarılan kamu 
görevlisi, bu işlemler karşında sanki disiplin cezası al-
mış gibi muamelelere ve ön yargılara maruz kalmak-
tadır.

“DİKKAT ÇEKME VE İKAZ” işlemlerine karşı dava 
açılabilir mi?

Uygulama açısından kamu görevlisinin hukuki duru-
munu etkileyeceği şüphesiz olan bu dikkat çekme/
ikaz etme işlemleri kanaatimce, idari davaya doğ-
rudan konu olabilecek kesin, icrai ve yürütülebilir 
bir işlem olduğundan idari davaya konu olabile-
cektir. Kısaca anılan tarzdaki işlemlere karşı idari 
dava yoluna gidilebilir. 

Sonuç olarak idareciler, astı konumdaki kamu görev-
lisine hukukta ve mevzuatta yeri olmayan işlem tesi-
sinden vazgeçmelidirler. Eğer kamu görevlisinin yani 
astın eylemi mevzuatta sayılan disiplin suç ve ceza-
larını oluşturuyorsa; tam ve etkili objektif bir soruştur-
ma yapılarak kamu görevlisine disiplin cezası verilmeli 

aksi takdirde disiplin cezası verilmesini gerektiren bir 
fiil veya olay söz konusu da değilse mevzuatta yer 
almadığı halde memuru kusurlandıracak onun huku-
ki durumunu etkileyecek nitelikte böyle bir işlem tesis 
edilmemelidir. 

Yaptığımız açıklamalar kapsamında kanaatimizce; 
“dikkat çekme/ikaz etme işlemlerine” ilişkin idari iş-
lemlerin memur hukukunda yerinin olmadığını ve bu 
işlemlere karşı ilgililerin doğrudan idari yargıda işlemin 
tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde “iptal davası” açı-
labileceğini değerlendirmekteyiz.

Yazımızı sonlandırmadan önce iki hususa daha değin-
mek istiyoruz;

Yeni Yönetmelikler 

15.04.2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazete’de 
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama Ve Yer Değiştir-
me Ve Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görev-
de Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmelikleri 
yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve eski Yönetmelikler 
yürürlükten kalkmıştır. Yönetmeliklerin değerlendirme-
sine ilişkin yazımızı bir başka sayıya bırakarak birkaç 
hususu belirtelim. Öncelikle Yönetmelikler çok ciddi 
değişikliler sunmamakla birlikte memurlarla ilgili tüm 
kurumları bağlayan çerçeve yönetmeliklere uyarlan-
mış yeniden düzenlenmiştir. Özellikle atama yönetme-
liğinde eleştirilen hususlar giderilmemiş aynen kalmış-
tır. Bunun yanında eşi özel sektörde çalışan Diyanet 
İşleri personeli için mazeret sebebiyle atama hakkının 
da getirildiğini buradan bildirmek istiyoruz.

Bir başka yazıda görüşmek ümidiyle…

Saygılarımızla… 

“Dikkat çekme/ikaz etme işlemleri 
kanaatimce, idari davaya doğrudan 

konu olabilecek kesin, icrai ve 
yürütülebilir bir işlem olduğundan 

idari davaya konu olabilecektir. Kısaca 
anılan tarzdaki işlemlere karşı idari 

dava yoluna gidilebilir. 

“
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Önceliğimiz
Eğitim

Bizim yatırımımız insanadır ve insana 
yapılabilecek en büyük yatırımda şüphesiz 
eğitimdir. Önümüzdeki dönemde eğitim 
çalışmaları birinci önceliğimiz olacak. 

“

“
Şube genel kurul seçimleri ile başlayan ve 28 Şubat-1 
Mart tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz 5. Olağan Genel Ku-
rulumuzla tamamladığımız ve demokrasi şöleni şeklinde 
geçen seçimlerimizin ardından şube ve genel merkez yö-
netimlerimiz yenilenerek baharla birlikte yeni bir döneme, 
yeni başlangıçlara Bismillah dedik.

Bizim yatırımımız insanadır ve insana yapılabilecek en 
büyük yatırımda şüphesiz eğitimdir. Önümüzdeki dönem-
de eğitim çalışmaları birinci önceliğimiz olacak. 

Bu kapsamda bölge eğitim, toplantıları, başkanlar kurulu 
toplantıları ve “Diyanet-Sen” akademisi çerçevesinde eği-
tim programları gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Çünkü biz 
çalışanlarımıza bilgiye dayalı bilimin ışığında hizmet sun-
mayı amaçlıyoruz. Çünkü biz Din görevlilerini temsil ede-
cek, ne istediğini bilen, özgüveni gelişmiş, iyi eğitim almış 
sendikacılar yetiştirmek istiyoruz. Çünkü biz bu eğitimleri 
başarıyla almış arkadaşlarımıza seldikal kadrolarda ön-
celik vererek bunu bir prensip haline getirmek istiyoruz. 
Kurulduğu günden beri sendikal manada eğitimin önemi-
ni kavramış bir sivil toplum kuruluşu olarak yeni dönemde 
de önceliğimizin eğitim çalışmaları ve Diyanet-Sen aka-
demisi olacağının bir kez daha altını çiziyorum. 

Çünkü biliyoruz ki başarı yalnızca çok çalışmakla elde 
edilmiyor. Bilgiyle, bilinçle çalışmak gerekiyor. Bununla 
ilgili küçük bir hikaye paylaşmak istiyorum sizlerle: 

Bir gün çok güçlü bir oduncu kereste tüccarından iş iste-
miş.Ve işe alınmış.İşin hem ödeme hem çalışma koşulları 
çok iyiymiş. Bu nedenle oduncu elinden geleni yapmaya 
karar vermiş.

Patronu ona bir balta vermiş ve çalışacağı bölgeyi gös-
termiş.Oduncu büyük bir gayretle,ilk gün tam 18 ağaç ke-
serek getirmiş. Tebrikler, demiş patron. Çalışmana böyle 
devam et. Patronun bu söylediklerinden daha motive olan 

oduncu,ertesi gün çok daha gayretle çalışmış. Ama an-
cak 15 ağaç kesip getirebilmiş. Bu durumdan biraz mah-
çup olmuş. Üçüncü gün, bunu telafi edeyim diye gayret 
etmiş. Ama sadece 10 ağaç kesip getirebilmiş. Her geçen 
gün kesebildiği ağaç sayısı git gide daha da azalmaya 
başlamış. Gücümde ve kuvvetimde azalma oluyor, diye 
düşünmüş oduncu. Ve patronuna giderek özür dilemiş. 
Çok çalıştığını, fakat kestiği ağaç sayısının giderek azal-
dığını söylemiş. Bunun nedenini de tam olarak çözeme-
diğini ifade etmiş. 

Patronu:En son baltayı ne zaman biledin?diye sormuş. 
-Bilemek mi!?diye cevap vermiş oduncu. Odun kesmekle 
o kadar meşguldum ki, baltayı bilemek hiç aklıma gelmedi.

Evet bazen işlerimize o kadar dalıyoruz ki, arada bir du-
rup baltanın bilenmesi gerektiğini düşünemiyoruz. 

Sendikamızın eğitim çalışmaları baltamızı yeniden bile-
mektir. Sendikacılığı, yaptığımız işi bilerek yapmak la-
zım. Bu işi bir şeyler üreterek yapmak lazım. Bir şeyler 
üretmeyenler başkalarının ürettiklerini tüketirler ve onlara 
bağlı kalırlar. Biz kendi değerlerimizden yola çıkarak ka-
dim medeniyetimizin bize gösterdiği yolda yeni söylemler, 
yeni kavramlar, yeni ifadeler, yeni yöntemler kullanarak 
yolumuza devam edeceğiz. Kısaca biz farkımızı her alan-
da göstereceğiz. 

Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilkeli ve güç-
lü sendikacılık hedefinde birlikte hareket etmeye devam 
edeceğiz. Çünkü biz hizmet kolumuzda kötünün iyisi ol-
mak değil Türkiye’nin en iyi sivil toplum örgütü ve Diyanet 
ve Vakıf görevlileri hizmet kolunda en iyi hizmeti ortaya 
koymayı hedefliyoruz.

Hacı Bayram GÜR
Genel Başkan Yardımcısı
(Eğitim ve Sosyal İşler)
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Bayraktutar Mersin’de Teşkilata Hitap Etti

Teşkilat çalışmaları kapsamında 
Mersin’e giden Diyanet-Sen Genel 
Başkanı Mehmet Bayraktutar “Teşki-
latımla birlikte vermiş olduğumuz mü-

cadele sadece belli bir alanı ilgilen-
diren bir konu değildir. Diyanet-Sen 
aynı zamanda var eden yüce Allah’a 
layık olma çabasıdır” dedi.

Dünya ve ülke gündemi karşısında 
hak ve değerlerden yana tavır takın-
dıklarını söyleyen Bayraktutar şöyle 
konuştu; ‘Bugün dünyayı çepeçev-
re sarmış olan art niyetli düşünceler 
İslam’ı kendilerine karşı büyük bir 
tehdit olarak görmekteler.Unuttukları 
esas mesele İslam bir tehdit dini de-
ğil, hoşgörü ve şefkat dinidir. Mazlu-
mun çaresizliğine çare olanlara mü-
kafat,iman ve İslam’a karşı duranlara 
ise er yada geç hak edilen müdahale 
yapılacaktır’

Teşkilat çalışmasına Genel Başkan 
Mehmet Bayraktutar’ın yanı sıra Ge-
nel Başkan Vekili Hacibey Özkan, 
Genel Başkan Yardımcıları Mehmet 
Ali Omurca, Cebrail Yakışır, Mehmet 
Yaman ve İstanbul 1 Nolu Şube Baş-
kanı Osman Aydın da katıldı. 

Muğla ve İlçelerinde Teşkilat Çalışması Yapıldı

Teşkilat çalışmaları kapsamında 
Muğla ve ilçelerini ziyaret eden Ge-
nel Başkan Yardımcıları Mehmet 
Yaman ve Hacı Bayram Gür, bir dizi 
ziyaret gerçekleştirerek toplantılara 
katıldılar.

28 Şubat-1 Mart 2015’te gerçekleşti-
rilen 5. Olağan Genel Kurul seçimle-
rinin ardından teşkilat çalışmalarına 

aralıksız devam eden genel merkez 
yönetim kurulu üyeleri şube, il ve ilçe 
temsilciliklerimizi ziyaret etmeye de-
vam ediyor. 

16-19 Mart 2015 tarihlerinde gerçek-
leştirilen Muğla teşkilat çalışmasına 
Genel merkez yönetiminden Genel 
Başkan Yardımcısı (Mevzuat ve Top-
lu Sözleşmeden Sorumlu) Mehmet 

Yaman ve Genel Başkan Yardımcısı 
(Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu) 
Hacı Bayram Gür katıldı. 

4 gün devam eden teşkilat çalışma-
larında Muğla Merkez ve ilçelerini 
ziyaret eden, müftülük din görevlileri 
mutat toplantılarına katılan Yaman ve 
Gür, Diyanet-Sen’in demokrasi şöleni 
şeklinde geçen genel kurulunun ar-
dından birlik ve beraberlik içerisinde 
yola devam edeceklerini belirterek 
“Bizlere yüklemiş olduğunuz sorum-
luluğun bilinci ile yeni dönemde de 
Diyanet-Sen’in hep bir adım daha ile-
riye gitmesi, dünya standartlarında, 
evrensel değerlerle sahip bir sivil top-
lum kuruluşu olarak yoluna devam 
etmesi için var gücümüzle çalışmaya 
devam edeceğiz” şeklinde konuştu-
lar. 

Teşkilat
Çalışmaları
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Teşkilat
Çalışmaları

Manisa İl Divan Toplantısı Gerçekleştirildi

Manisa İl Divan Toplantısı genel mer-
kez yönetiminin katılımı ile Demirci İl-
çesi Öğretmen Evi Toplantı Salonu’n-
da gerçekleştirildi. 

21 Mart 2015’te gerçekleştirilen ve 
Divan Başkanlığını Genel Başkan 
Yardımcısı Cebrail Yakışır’ın yaptığı 

toplantıya Genel Başkan Vekili Os-
man Aydın, Genel Başkan Yardımcı-
sı Mehmet Ali Omurca, Manisa Şube 
Başkanı Ahmet Özdemir ve yönetim 
kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri ve yö-
netimleri katıldı. 

Toplantıda konuşan Genel Başkan 

Vekili Osman Aydın Diyanet-Sen’in 
dualarla kurulmuş manevi bir kuruluş 
olduğunu hatırlatarak “ 1998 yılında 
Diyanet-Sen kurulurken Merhum Ge-
nel Başkanımız Ahmet Yıldız’ın yol 
arkadaşları olarak bu dava yarışını 
sırtlanırken hedefimiz nasıl en hasbi 
en ihlaslı duygularla hizmetse bu gün 
de aynı duygularla hizmete devam 
ediyoruz. Bizim sevdamız büyük, bi-
zim sevdamız yalnızca din görevlileri-
nin daha iyi şartlarda yaşaması, yeni 
kazanımlar elde edilmesinden ibaret 
değil. Bizim sevdamız tüm ülkenin 
geleceği için çalışmak, bizim sevda-
mız mazlumların sesi olmak, bizim 
sevdamız tesbih taneleri gibi dağılan 
ümmeti yeniden birleştirmek, bizim 
sevdamız demokrasi için, özgürlükler 
için, insanlık için, evrensel değerler 
için çalışmak… Rabbim bu yolda he-
pimizin yardımcı olsun “ dedi. 

Zonguldak Genişletilmiş İl Divan Toplantısı Yapıldı

Zonguldak Genişletilmiş İl Divan 
Toplantısı Çaycuma ilçesi Belediye 
Kültür Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Toplantıya Genel Başkan Mehmet 
Bayraktutar, Genel Başkan Vekili Ha-
cibey Özkan ve Genel Başkan Yar-
dımcıları Cebrail Yakışır ve Mehmet 

Yaman, Çaycuma Müftüsü Mahmut 
Rauf Arcaklıoglu, Çaycuma Beledi-
ye Başkanı Bülent Kantarcı, Çaycu-
ma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet 
Özdemir, Çaycuma Müftülüğü Şube 
Müdürü Erdal Oruçoğlu, Diyanet-Sen 
Zonguldak Şube Başkanı Halil ibra-

him Kulaç, şube yönetimi, ilçe yöne-
timleri, Kur’an Kursu öğreticileri ve 
çok sayıda Din Görevlisi katıldı.

28 Mart 2015’te gerçekleştirilen top-
lantıda konuşan Genel Başkan Meh-
met Bayraktutar rotasyonun Ak Parti 
iktidarı döneminde uygulanıyor olma-
sının manidar olduğunu belirterek, 
Diyanet-Sen ve Diyanet teşkilatın 
Rotasyon uygulamasından rahatsız 
olduğunu, rotasyonun adil olmadığını 
ve uygulama şeklinde bile eksiklerin 
bulunduğunu ifade etti. 

Genel Başkan Vekili Hacibey Öz-
kan ve Genel Başkan Yardımcıları 
Cebrail Yakışır ve Mehmet Yaman 
da birer konuşma yaparak teşkilatın 
ve örgütlenmenin önemi, değerler 
sendikacılığı, Diyanet-Sen’in farkı ve 
kazanımlar konusunda katılımcılara 
bilgi verdiler. 
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Isparta Genişletilmiş İl Divan Toplantısı Gerçekleştirildi

Diyanet-Sen Isparta Şubesi Geniş-
letilmiş İl Divan Toplantısı Eğirdir 
Göl Uygulama Oteli Konferans Salo-
nu’nda genel merkez yönetim kurulu 
üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.  

Toplantıya Genel Başkan Yardımcı-
ları Hacibey Özkan ve  Mehmet Ya-
man, Milletvekili Adayı İsmail Özde-
mir,  Isparta Şube Başkanı Osman 
Akçil ve yönetim kurulu üyeleri,  zo-

runlu organlar, ilçe temsilcileri katıldı.

26 Nisan 2015’te gerçekleştirilen il 
divan toplantısında konuşan Genel 
Başkan Yardımcısı Hacibey Özkan, 
“Diyanet-Sen’in yeni dönemle birlik-
te yeni ufuklara yelken açtığını be-
lirterek “Diyanet-Sen’in rakibi yine 
Diyanet-Sen’dir. Yeni dönemde yeni 
kazanımlar için var gücümüzle çalı-
şacağımızdan kimsenin şüphesi ol-
sın” dedi. 

Toplantıda katılımcılara hitap eden 
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Yaman ise mevzuat ve toplu söz-
leşme sekreteryasının kazanım elde 
etmede en önemli birim olduğuna 
dikkati çekerek “Kurum İdari Kurulu 
taleplerimizi ve toplu sözleşme ta-
leplerimizi sizlerden gelen istekler 
doğrultusunda oluşturacağız. Birlikte 
çalışarak bu gayretleri kazanıma dö-
nüştürmek için elimizden geleni ya-
pacağız” şeklinde konuştu. 

Başkanlık Eğitim Hizmetlerinden  Sendikamıza Ziyaret 

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hiz-
metleri Genel Müdürlüğü Hizmet İçi 
Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanı 

Kadir Dinç ve birim personeli daha 
önce aynı birimde çalışan ve Diya-
net-Sen 5. Olağan Genel Kurul se-

çimlerinde Eğitimden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcılığına seçilen Hacı 
Bayram Gür’ü makamında ziyaret 
ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Gür, “Başkanlık ya da sendika 
bizim için fark etmez, orda da burada 
da teşkilatımıza, Diyanet personeli-
ne hizmet etmeye devam edeceğiz. 
Kurumumuz ve sendikamız hizmet 
ayağı olarak birbirini bütünler durum-
dadır. Hem başkanlığın hem de sen-
dikanın işleyişini iyi bilen birisi olarak 
bu dönem de sendikal faaliyetlerime 
genel merkezden devam edeceğim. 
Elimden gelenin en iyisini yapmaya 
çalışacağımdan kuşkunuz olmasın” 
dedi. 
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Ayaş İlçe İstişare Toplantısı Yapıldı

Diyanet-Sen Ayaş İlçe toplantısı Ge-
nel Başkan Yardımcısı Cebrail Ya-
kışır’ın katılımı ile Ayaş Halk Eğitim 

Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Toplantıya Ankara 2 Nolu Şube Baş-

kanı Fevzi Mercan ve Başkan Yar-
dımcısı Seyit Kılıç, ilçe yönetimi ve 
din görevlileri katıldı. 

Toplantıda konuşan Genel Başkan 
Yardımcısı Cebrail Yakışır, Diya-
net-Sen teşkilatının genel merkez-
den şube yönetimlerine, ilçe yöne-
timlerinden tek tek üyelere kadar tüm 
teşkilatın sendikal manada aktif ola-
rak yönetimde görev aldığına dikka-
ti çekerek “Gelişen dünyanın ve ça-
ğımızın yeni yönetim anlayışı bütün 
birimlerin aktif olarak yer aldığı yö-
netişim anlayışıdır. Ancak bu anlayış 
ile büyür, aktif ve başarılı olabiliriz. 
Diyanet-Sen tek tek tüm üyelere so-
rumluluk veren bu anlayış sayesinde 
11 yıldır yetkili sendikadır. 11 yıldır 
kazanımların, istikrarın başarının de-
ğişmez adresidir” dedi. 

İstanbul 2 ve 4 Nolu Şube Divan Toplantısı Yapıldı

İstanbul 2 ve 4 Nolu Genişletilmiş 
Şube Divan Toplantısı Mudurnu Sa-
rot Termal Otel’de gerçekleştirildi. 4 
Nisan 2015’te gerçekleştirilen top-
lantıya Genel Başkan Vekili Osman 
Aydın, Genel Başkan Yardımcıları 
Hacibey Özkan, Cebrail Yakışır, Hacı 
Bayram Gür, 2 Nolu Şube Başkanı 
Ruhani Aras ve yönetim kurulu üye-
leri, 4 Nolu Şube Başkanı Mehmet 
Kumaş ve yönetim kurulu üyeleri, İs-
tanbul 2 ve 4 Nolu şubelere bağlı ilçe 
temsilcileri ve yönetimleri, zorunlu or-
ganlar katıldı. 

İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Ruha-
ni Aras ve 4 Nolu Şube Başkanı Meh-
met Kumaş ve bazı ilçe temsilcileri-
nin de birer konuşma yaptığı toplantı 
oldukça verimli geçti. 
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Vefat Eden Hocamızın Eşine 15 Bin TL’lik Ferdi Kaza Sigortası Çeki
Adıyaman’da geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden merkeze 
bağlı Dışbudak Köyü İmam Hatibi Mehmet Sait Demir’in eşi ve 
kızana 15 Bin TL ferdi kaza sigorta çeki verildi. 

Diyanet-Sen’in SBN sigorta ile yaptığı anlaşma gereği geçtiğimiz 
günlerde geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden üyelerimizden 
Mehmet Sait Demir’in eşi Emine Demir ve Kızı Zehra Demir’e 
Diyanet-Sen Adıyaman Şube Başkanı Emin Çil tarafından 15 Bin 
TL ferdi kaza sigortası çeki verildi. 

Diyanet-Sen’in her zaman üyesinin yanında olduğunu hatırlatan 
Emin Çil, “Kederli ailemizin kaybı acısı büyük elbette. Bizler de 
sendika olarak maddi manevi alimize elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Sendikamızın üyelerine yap-
tırdığı ferdi kaza sigortası kapsamında hocamızın ailesine bu çeki takdim ediyorum” dedi. 

Merhum Mehmet Sait Demir’in eşi ve kızı da Diyanet-Sen’e teşekkür etti. 

Vefat Eden Kur’an Kursu Öğreticimizin Eşine 15 Bin TL’lik Çek
Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Adıyaman Şubesi Bah-
çecik Mahalesi Kur’an Kursu Öğreticisi Hatice Karadağ’ın eşi İb-
rahim Karadağ’a 15 Bin TL ferdi kaza sigortası çeki teslim edildi. 

Adıyaman Bahçecik Mahalesi Kur’an Kursu Öğreticisi Hatice Ka-
radağ, 12.07.2014 tarihinde Adıyaman’dan Gaziantep iline gittiği 
sırada trafik kazası geçirerek 15 gün yoğun bakımda kalmış ve  
27.07.2014 tarihinde de vefat etmişti. 

Vefat eden hocamızın ailesine Diyanet-Sen’in SBN ile yaptığı ferdi 
kaza sigortası kapsamında Diyanet-Sen genel merkezi tarafından 
gönderilen yardım çeki 22.10.2014 tarihinde şube Başkanı Emin 

Çil ile Şube Sekreteri Ahmet Yıldız tarafında vefat eden personelimizin eşi İbrahim Karadağ’a teslim edildi.

Giresun’da Vefat eden Üyemizin Ailesine 15 Bin TL’lik Çek
Diyanet-Sen Giresun Şubesi vefat eden din görevlisi Nevzat Sarıgül’ün ailesini yalnız bırakmadı. Ağaçtan düşerek 
vefat eden üyemizin ailesine 15 Bin TL ferdi kaza sigorta çeki 
verildi. 

Sendika Şube Başkanı Sami Şimşek ve yönetim kurulu ile Me-
mur-Sen İl Başkanı Mehmet Kartal, Bulancak Diyanet-Sen İlçe 
Temsilcisi Namık Bay’ın katılımıyla vefat eden din görevlisi Nev-
zat Sarıgül’ün ailesine vekalet eden, Bulancak Karaoğlanoğlu 
Cami İmam Hatibi Mahmut Şahin’e çeki teslim edildi.

Bulancak ilçesi Küçükdere köyü nüfusuna kayıtlı Sarıgül, 30 yıl 
Diyanet Camiasında görev yaptı.Nevzat Sarıgül, Giresun’un Bu-
lancak ilçesi Kızılot Mahalle Camii İmam-Hatibi olarak görev yap-
makta iken yerinde ağaçtan düşme sonucu hayatını kaybetmişti.

Giresun sendika binasında gerçekleşen çek tesliminde konuşan Giresun Şube Başkanı Sami Şimşek “Diyanet-Sen 
olarak, sendikamıza üye olan görevlilerimizin her zaman yanında olduk. Acılarını ve sevinçlerini paylaşmaya çalıştık. 
Bundan sonrada üyelerimizin bizlere vermiş olduğu güvenle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Merhu-
ma Allah’tan rahmet ve geride kalanlarına başsağlığı dilerim.” Dedi.

Çekler
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Vefat Eden Üyemizin Ailesine 15 Bin 
TL Ferdi Kaza Sigortası Çeki

Geçirdiği elim trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Di-
yanet-Sen Kırıkkale üyelerimizden Ferhat Yurtoğlu’nun 
ailesine 15 Bin TL ferdi kaza sigortası çeki verildi. Diya-
net-Sen’in SBN sigorta ile yaptığı anlaşma gereği Mer-
hum İmam Hatip Ferhat Yurtoğlu’nun ailesine Kırıkkale 
İl Temsilcisi Ünal Uzun ve yönetim kurulu tarafından 15 
Bin TL ferdi kaza sigortası çeki takdim edildi. Bu vesiley-
le kısa bir konuşma yapan Diyanet Sen İl Başkanı Ünal 
Uzun Din Görevlimizin vefatı nedeniyle üzüntülerini dile 
getirerek merhuma Allahtan Rahmet geride kalanlarına 
başsağlığı diledi. Ferhat Yurtoğlu Kars İli Kağızman İlçesi 
Dut Köyü Camii İmam-Hatibi olarak görev yapmakta iken 
20/07/2014 tarihinde Erzurum’da Dikey Geçiş Sınavına 
girdikten sonra görev yerine dönerken geçirdiği trafik ka-
zası sonucunda hayatını kaybetmişti. Balışeyh İlçesi Nü-
fusuna kayıtlı merhum Din Görevlimiz Ferhat Yurtoğlu 
İlimiz Merkez Hacı Halit Camii Vekil İmam-Hatibi olarak 
görev yapmakta iken kadrolu olarak Kars İli Kağızman il-
çesine atanmıştı. 

Yaralan Üyemize 4.850 TL Ferdi 
Kaza Sigorta Çeki

Diyanet-Sen Kocaeli şubesi üyelerinden Mustafa Sağ-
lam’a Hatay’da bir patlama sonucu yaralanmasından do-
layı 4.850 TL ferdi kaza sigorta çeki verildi. Çek takdimin-
de Körfez İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan ve Kocaeli Şube 
Başkanı Selami Tarcan da hazır bulundu.

Kocaeli’de Vefat Eden Üyemizin 
Ailesine 15 Bin TL’lik Çek

Geçirdiği elim trafik kazası sonucu vefat eden Kocaeli 
Körfez Hacı Muharrem Camii İmam Hatibi ve aynı za-
manda üyemiz olan Numan Sabit Noğman’ın ailesine 
Diyanet-Sen tarafından 15 Bin TL’lik ferdi kaza sigortası 
çeki verildi. Ordu’nun Fatsa ilçesinde 20 Ekim 2014’de 
geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden hocamızın aile-
sini Diyanet-Sen yalnız bırakmadı. Kocaeli Şube Başkanı 
Selami Tarcan ve yönetim kurulu üyeleri merhum hoca-
mızın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Tercan merhum hocamızın ailesine taziye dileğinde bulu-
narak Sendika olarak bu gün burada size takdim ettiğimiz 
bu meblağ hocamızı geri getirmeyecektir. Bunu da bili-
yoruz. Ailesinin bir nebzede olsa sıkıntılarını gidermesini 
temenni ediyoruz. Diyanet-Sen şubesi olarak merhum 
hocamızın ailesinin her zaman yanında olmaya çalışaca-
ğız. “ dedi. 

Boğulan Müezzin Kayyımımızın 
Ailesine 25 Bin TL’lik Çek

Niğde’de baraj gölünde boğularak hayatını kaybeden 
üyemiz Müezzin Kayyım Ali Yıldız’ın eşi ve çocuklarına 
Diyanet-Sen tarafından 25 Bin TL ferdi kaza sigorta çeki 
verildi. 17 Ağustos 2014 günü Niğde merkeze bağlı Kırk-
pınar Köyü’nde bulunan Gebere Barajı’na serinlemek için 
girdiği suda boğulan Niğde Merkez Tevfik Biber Mescidi 
Müezzin Kayyımı Ali Yıldız’ın ailesine Diyanet-Sen tara-
fından 25 Bin TL’lik ferdi kaza sigortası çeki verildi. Yar-
dım çeki Camiler ve din görevlileri haftası münasebeti ile 
düzenlenen programda Diyanet-Sen Niğde Şube Başka-
nı Murat Dündar ve İl Müftüsü Alaattin Gürpınar tarafın-
dan merhum hocamızın eşi ve çocuklarına teslim edildi. 





Diyanet-Sen’in Sosyal, Bilimsel
Akademik Hayata Katkısı...


