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İlkeli, Sorumlu ve Kararlı Sendika

EK ÖDEMELER EMEKLİLİĞE YANSISIN
TÜRKİYE KAMU-SEN TÜRK DİYANET VAKIF-SEN

TÜM EK ÖDEMELERİN EMEKLİLİĞE YANSIMASI İÇİN
DİLEKÇE Kampanyasını BAŞLATTI

kamu görevlilerinin çalışırken aldıkları maaşla emekliliklerinde
alacakları maaş arasındaki makası büyük ölçüde açmaktadır. Bu
nedenle birçok kamu görevlisi, Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanları
emekli olmaktan kaçınmakta, emekli olanlar ise düşük standartlarda, yoksulluk sınırında bir yaşama mahkûm edilmektedir.
Bununla birlikte kamu görevlilerinin emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında dikkate alınan kıdem yılının, azami 30 ile sınırlı
tutulması nedeniyle, 30 yılın üstünde hizmeti bulunan kamu görevlileri büyük bir haksızlığa uğramaktadır.
Türk Diyanet Vakıf-Sen, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu ve
bağlı sendikalar olarak; Kamu görevlilerinin çalışırken elde ettiği
ücret ile emekli olduğu zaman alacağı maaş arasındaki uçurumu
kapatmak, özellikle emekli kamu görevlilerini yoksulluk sınırında
yaşamaktan kurtarmak amacıyla, her çalışanın eline geçen ücret
ile orantılı emekli maaşı ve çalıştığı süre ile orantılı emekli ikramiyesi almasının sağlanması için dilekçe kampanyası başlatmış
bulunmaktayız.
Kampanya, 15 Nisan 2013 Pazartesi günü mesai bitimine
kadar sürecek olup, kampanya süresince kamu kurum ve kuruluşlarında, sendikalı-sendikasız ayrımı yapılmaksızın, sendikalarımıza üye olan-olmayan bütün kamu görevlilerinin www.
turkdiyanetvakifsen.org.tr adresinde yer alan dilekçeden bir
çıktı alarak, ilgili kısmı doldurmaları ve Türk Diyanet Vakıf-Sen
temsilcilerine iletmeleri gerekmektedir.

B

ilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre
istihdam edilen kamu görevlilerinden, 2003 yılından önce
personelin gelir kalemleri arasında bulunan ek ödeme,
ek ders, döner sermaye gibi sair ödemeler, emekli keseneğine
esas kazanç kapsamı dışında bırakılmakta; söz konusu ödemeler,
emekli maaşı hesaplanırken dikkate alınmamaktadır. Bu durum,

Kampanya sonunda toplanan imzalı dilekçeler, 16 Nisan 2013
Salı günü bütün illerimizde eş zamanlı olarak yapılacak basın
açıklamalarının ardından kargo ile Başbakanlık’a gönderilecektir.
Ankara’da ise kampanya, Konfederasyon Genel Merkezimizce yürütülecek ve 16 Nisan günü Güvenpark’ta yapılacak kitlesel basın
açıklamasının ardından Başbakanlık’a elden teslim edilecektir.

03 Mart 1924Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 89. Kuruluş yılı kutlu olsun.

DİN GÖREVLİLERİ
ve KUR’AN KURSU
ÖĞRETİCİLERİ
DİYANET’TE
A D A L E T
MERHAMET
KARDEŞLİK ve EMEĞE
S AY G I İ S T İ Y O R U Z
06 Şubat 2013 Çarşamba günü Diyanet İşleri Başkanlığı önünde; Başkanlık çalışanlarına yapılan baskı
ve haksızlıklar, aynı yerde 5 yılını dolduran din görevlileri, vaiz, şube müdürü ve şeflerin rotasyonu ile ilgili
basın açıklaması yaptık.
Basın açıklamasına Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, bağlı sendikaların Genel Başkanları, sendikalarımızın Genel Merkez yöneticileri, şube
başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile Diyanet çalışanları katıldı. Basın açıklamasında Genel Başkan
Nuri Ünal, “Bugün sayıları 120 binleri bulan Diyanet
çalışanları, ülkemizin her yanında, en ücra köşesinde,
yurtdışında birçok ülkede fedakârca ve büyük bir özveri
ile görevlerini en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisindedirler. Tek amaçları vardır, o da vatandaşlarımıza
doğru din hizmeti sunabilmektir. Ülkemizin birliği, beraberliği ve bütünlüğüne katkı sağlamaktır.
İnsanlarımız arasında kardeşliği, paylaşmayı, sevgiyi, saygıyı, huzur ve esenliği tesis etmektir. Diyanet
çalışanları bütün bu duygularla devletine ve milletine
hizmetin adıdır. Kiminin adı imam-hatip, kiminin adı
hizmetli, kiminin adı vaiz, kiminin adı Kur’an kursu öğreticisi, kiminin adı müftü, kiminin adı şef olsa da hepsinin ortak adı din görevlisi Diyanet çalışanıdır. Diyanet
çalışanları arasında ayrım yapmanın, birbirlerine düşürmenin, kimseye ve kuruma bir fayda getirmeyeceği
gibi aksine zararı dokunacaktır.” dedi.

Dernek Başkanlarının
İnsafına Bırakılmamalı
Diyanet İşleri Başkanlığı çok geniş yelpazede yurtiçinde ve
yurtdışında sosyal içerikli din hizmeti sunan önemli kamu kurumudur. Bu hizmetler sunulurken Anayasa ve 633 sayılı kanunda belirlenen esaslar doğrultusunda din hizmetini topluma sunmaktadır.
Diyanet İşleri Başkanımızın İstanbul ve Ankara’da dernek yöneticileri ile yapmış olduğu toplantılardaki konuşmalarında; görevlilerin dernek yöneticileri ile yaşadıkları sıkıntılara değinmemesi
üzüntü vericidir. Camilerimizde ve Kur’an Kurslarında “Cami veya
Kur’an Kursu Yaptırma Yaşatma” ismiyle kurulmuş dernekler bulunmaktadır. Bu dernekler Tüzüklerinde de belirtildiği gibi Cami
ve Kur’an Kursunun ihtiyaçları ve buralarda sunulan hizmetleri
desteklemek amacıyla kurulmuşlardır. Maddi gelirlerini cami veya
Kur’an Kursunun adını kullanarak temin ederler.
Kuruluş amacı güzel olan bu tüzel kuruluşların bazı yöneticilerinin; tüzüklerindeki güzel ve yardımcı olma amacını unutarak cami
ve Kur’an Kursunun sahibi imişcesine hareket edip, maalesef mahalli siyasetçi ve bazı kurum yöneticilerinden gördükleri himaye ve
aldıkları güçle yasal mevzuata aykırı bu tür tutum ve davranışlarda
bulunarak cami ve Kur’an Kursunda görev yapan görevlilerimize
bazen daha da ileri giderek, müftülüklerimize hadlerini aşarak müdahale ve tehditlerde bulunduklarına üzülerek şahit olmaktayız.
Dernek yöneticilerinden bazıları tarikat ve cemaat mensubiyetlerini de ileri sürerek; Cami ve Kur’an Kursu Görevlilerini aşağılama, görevlerine müdahale etme, mevzuat hükümlerini hatırlatan ve
uygulamak isteyenleri “Kendine yer ara” ,“Fazla sesini çıkarma seni
sürdürürüm”, “Lojmanda oturanları lojman kirası almak şantajına,
hatta dövmek ve dövdürülmek tehdidine ve şantajlarda bulundukları” davranışlar ve tavırlar vuku bulmuştur. Bu davranışlar sebebiyle
görevliler ile dernek yöneticileri arasında nahoş olaylar cereyan etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi bir kurumdur. Sorumluluk
alanında yukarda belirtilen yetkilerini kullanarak görevine ve görevlilerine sahip çıkmalıdır. Cami ve Kur’an kurslarında vuku bulan bu
tür hukuksuzluğa ve hadsiz müdahalelere dur denilmesi her şeyden önce resmi bir görevdir. Bu itibarla, Diyanet İşleri Başkanlığını,
İçişleri Bakanlığını ve Başbakanlığı konu ile ilgili yasal tedbirlerin
alınması hususunda göreve çağırıyoruz.

AMACIMIZ ÜYELERİMİZE, ÇALIŞANLARIMIZA VE GELECEĞİMİZE HİZMETTİR. HİZMET
SENDİKACILIĞININ YÜZ AKI TÜRK DİYANET VAKIF-SEN’İN SİZ DEĞERLİ ÜYELERİMİZ, EŞ VE
ÇOCUKLARINA SUNDUĞU YARDIMLAŞMA SANDIĞINA DESTEK OLALIM, GÜÇ KATALIM. BİRLİKTE
HUZURLU, MUTLU BİR GELECEK İÇİN, TÜRK DİYANET VAKIF-SEN ÜYELERİ VE AİLELERİ SOSYAL
YARDIMLAŞMA SANDIĞI’NA ÜYE OLALIM.
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