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4. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ
BÜYÜK BİR COŞKU İÇERİSİNDE YAPILDI
Sendikamız Türk Diyanet Vakıf-Sen 4. Olağan Kongresini büyük bir coşku içerisinde
gerçekleştirdi. 18-19 Şubat 2011 Cumartesi günü başlayan kongremize siyasi parti
temsilcileri, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan AKYILDIZ ve bağlı sendikaların
genel başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Diyanet çalışanlarının sıkıntıları:

Genel Kurulda Divan Başkanlığına Emekli Kurucu Üyemiz ve Disiplin Kurulu Başkanı
Abdullah KORKMAZ seçilirken üyeliklere ise Eskişehir Şube Başkanı Ergün ÇAKICIER, Samsun Şube Başkanı Hüseyin PEKŞEN, Bolu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail
GÜNDÜZ ve Latif KÖSE getirildi.

Din Hizmeti sunan her makam ve görevdeki Diyanet çalışanları isimsiz ve imzasız
şikâyetlerle ve bazı idarecilerin sert ve adil olmayan davranışları ile siyasetçi, muhtar
ve dernek başkanlarının baskısı altında sıkıntılar yaşamaları sebebiyle özgüvenlerini kaybetmelerine fırsat verilmemelidir. Nakil talepleri aracısız ve adil olarak
gerçekleşmelidir.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Hazım
Zeki SERGİ konuşmasında Sendikamız; Diyanet ve Vakıf çalışanlarının sesi olarak
ortak aklın ve tavrın adı olarak onurlu, dürüst, ilkeli, kararlı, sorumlu ve itibar duyulan
hak arama mücadelesi vermektedir.

Din görevlileri sahipsizlik ve ilgisizlikten rahatsızdır. Dert ve sıkıntılarının çözümünün
siyasette değil mevzuatın adil olarak uygulanacağı kurum ve amirlerinde bulacakları
ilgi ve himaye ile sağlanmalıdır.

Dini ve sosyal tesisler ve Hayri hizmetler milletimizden talep edilen yardımlarla
sürdürülmektedir. Bu yardım toplama hususu ölçüyü kaçırmadan milletimizi
bıktırmadan yapılmalıdır.
Ülke genelinde, nerede ise, her kandil, her bayram ve her Cuma günü “Camiye,
Kuran Kursu’na Yardım”la açılıp kapanan camilerde yüzleri kızararak hem bu yardım
çağrısında bulunan Din görevlilerinin ve hem de cemaatin bu para veya yardım
toplamadan bıktığı, usandığı ve yorulduğu kabul edilmelidir.
Başkanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatlarında Genel İdare, Teknik Hizmetleri,
Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Hizmetler sınıflarında çalışan personelimiz 2006
yılından bu yana Ek ödeme ile ilgili problem yaşamaktadırlar. Başkanlık personeli
ile ilgili yapılan mali her iyileştirme 375 SKHK ile ek ödeme sayılmasından dolayı
ek ödeme iyileştirmelerinden (GİH, THS, SHS ve YHS) sınıflarındaki çalışanlar
yararlanamamaktadırlar.
MBSTS uygulaması (Nakil hakkının engellenmesi kanuna aykırıdır mahkemeye verdik imtihanlar duyurularındaki çelişkiler -MBSTS ile Yeterlik belge sınavı- aynı tarihte
yapılıyor, bir önceki imtihana girenlerin durumu)

Değerli arkadaşlarım kıymetli misafirler!
Bu gün 4. Olağan genel kurul toplantımızı yapıyoruz. Şöyle geriye doğru baktığımızda
hiç de küçümsenemeyecek kazanımlar elde ettiğimiz ortaya çıkmaktadır. Dün bu
mücadelemizi boş bir hayal görenler artık sendikamızın gücü ve faaliyetleri karşısında
saygı ve sevgi duymaktadırlar. Aldığımız emanete layık olmaya, mesai mefhumu
tanımaksızın hizmet sunmaya çalıştık. Ankara’da sizler adına mücadele verdik ve
çalışanlarımıza sıcak ilgi ve kucağımızı açtık.
Mücadelemiz; hak arama mücadelesidir.
Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak göründüğümüz gibi oluruz, olduğumuz gibi de
görünürüz. Neye inanırsak onu söyleriz. Ne görürsek onu anlatırız.
Teşkilat kanunu
31 yıldır teşkilat kanunundan mahrum sayılacak halde hizmetlerini sürdüren Diyanet
İşleri Başkanlığı 01.07.2010 tarihinde Kabul edilen kanunla yeni bir teşkilat kanuna
kavuşmuştur. Hayırlı olsun dileklerimizi sunuyoruz.
Teşkilat Kanununda daha iyi imkânlar sağlayan düzenlemeler ve özlük ve mali
hakların geliştirilmesi sağlanması imkânı maalesef kullanılmamıştır. Kanunlaşma
sürecinde gerek komisyonlarda ve gerekse genel kurul çalışmalarında sendika ve
derneklerin katkıları üzerine muhalefet partilerinin önerileri özlük ve mali haklarında
iyileştirme çabaları hükümet ve Diyanet tarafından maalesef dikkate alınmamıştır.

Bazı çevrelerce Diyanetin özerk olması, Din işlerinin devletten ayrı kişi ve gruplarca
yürütülmesini savunulmaktadır. Bu çevrelerin dine ve dini kuruluşlara bakışı: “Devletin dine, dinin toplumsal rolüne ve örgütlenmesine müdahale etme isteği, bu isteğin
somutlanmış hali olan bir kamu kurumuyla perçinleşmiştir.” şeklinde ifade edilmektedir.
Diyanet İşleri Başkanlığını Devletin sırtında bir kambur gibi görüyorlar. Devletin
dini tanzim ettiği kurum olarak ifade ediliyor. Bu çevreler dün inanan insanları ve
yaşantılarını sorgularken bugün devleti sorgulayarak gücünü zayıflatması dikkat çekmektedir. Diyaneti kendi istekleri doğrultusunda görmek istiyorlar. Özellikle ABD ve
AB Türkiye’de istedikleri gibi bir İslam anlayışını tesis etmek istiyorlar. Biz onların
Sendikal rekabet olacaktır. Rekabet ve mücadelenin ilke ve etik kurallar çerçevesinde
sürdürülmesi elzemdir.
*
*
*

Sendikal mücadele yolu çileli ve meşakkatlidir.
İrade gösteremeyen, tavır alamayan, kararının arkasında duramayan,
Fikrini ve mücadelesini savunamayan, soluğu kesilince geleceğini reddeden bir
anlayışla yürütülemez ve yürütülmemelidir.

Sendikamızın Geleceği hepimizin ellerindedir gönüllerindedir.
Ülkesine ve içinde yaşadığı topluma karşı sorumlu her insan ve yöneticiler olarak
emaneti korumak için hak arama mücadelemizi itibarlı ve sorumluluk duygusu ile
kesintisiz sürdürme gayreti ve azmi içerisinde olmamız gerekmektedir.

Şerefle bitirilmesi gereken en ağır görev; HAYATTIR !!

4. OLAĞAN GENEL KURUL ARDINDAN
Kuruluşunun 10. yılını
onurla kutladığımız Sendikamızın 4. Olağan Genel
Kurulu 19-20 Şubat 2011
tarihlerinde Ankara’da toplanmıştır.
Genel Kurulumuzun oluşumuna sebep olan kıymetli
delegelerimiz başta olmak
üzere, şube başkanları, il
temsilcileri, şube yönetim
kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri ve bütün üyelerimize
teşekkürlerimi sunarım.
Genel Kurulumuz büyük
bir olgunluk içerisinde
bizlere yakışan bir tavır ve
anlayışla görevini yerine getirmiştir.
En üst karar organı olması hasebiyle Genel Kurulumuzu oluşturan delegelerimizin
tercihi böylece tecelli etmiştir. Sonuçları itibariyle hayırlara vesile olmasını temenni
ediyorum.
Bugün yeni bir günün başlangıcıdır. Yarınlar daha da iyi olmalıdır. Olmak ta zorundadır. Bu sebeple, başta her düzeydeki yönetici arkadaşlarım olmak üzere bütün
üyelerimizin sorumlulukları bir kat daha artmıştır.

Elbette ki bu kadar büyük bir kurumun, yüzonbinlere ulaşan personelin olduğu yerde
problemler de vardır. Şahıs olarak sıkıntılarımızın üzerinden gelmemiz her zaman
mümkün olmamaktadır. Bunu aşmanın yolu da birlikte olabilmektir. Bu birlikteliğin
adı SENDİKAL harekettir. Sendikal hareketin esas adı da TÜRK DİYANET VAKIFSEN’dir.
Sendikanız sizlere hizmet için vardır. Önceliğimiz siz değerli üyelerimiz ve cennet vatan ülkemizdir.

Hizmet sendikacılığının adı olan Türk Diyanet Vakıf-Sen; Diyanet İşleri Başkanlığı ve
Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarının hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek
ve bütünlüğünü sağlamak için çalışmalar yapmaktadır.

Siz değerli çalışanlarımız öncelikle üye olarak bu hak arama mücadelesine destek
olmalısınız. Üye olduktan sonra da Sendikanızı takip etmeniz öneri, eleştiri anlamında katkı sağlamalısınız. Hani güzel bir söz vardır marifet iltifata tâbidir.

Bütün bunların yapılabilmesi sizlerin yani fedakarca, cefakarca ve Allah’ın rızasını
kazanmak için görev yapan görevlilerimizin destekleriyle mümkündür. Sizler her şeyin en iyisine layıksınız. Bu güzelliklere sebep olan Sendikanız sizlerin verdiği güç ve
destekle, doğru bildiği bu hak arama yolundan yılmadan, bıkmadan, yorulmadan ve
hepsinden önemlisi hiçbir kimse ve kurumdan çekinmeden yoluna devam edecektir.

Günümüzde olumlu ve çok iyi iş yapmamız bazen dikkate alınmayabiliyor. Değerlendirme üye sayısına bağlı olarak yapılabiliyor. Onun için kıymetli üyelerimiz gelin
hep birlikte üye sayımızın artırılması için bir seferberlik başlatalım.

Çünkü şuna inanıyoruz ki, üyelerimiz yani sizler var oldukça Allah’ın izni ile başarılar
gelecektir. Aynı zamanda 87. yıldönümünü kutladığımız ve görevlisi olmaktan şeref
duyduğumuz Diyanet İşleri Başkanlığı görevini, Anayasamızda belirtildiği gibi laiklik
ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe
dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek yerine getirmiştir ve getirmektedir. Yine
Teşkilat Kanunumuzda belirtildiği gibi toplumu din konusunda aydınlatma ve ibadet
yerlerini yönetmek vazifesini de üstlenmiştir.
Bu kadar büyük ve önemli bir kurumun çalışanları da itibarlı ve değerli görevlilerdir.
Çünkü, en ücra köşede ülkemizin birliği dirliği, milletimizin bütünlüğü huzuru ve
geleceği için büyük bir özveri ile görev yapmaktadırlar.

Üye olmayan arkadaşlarımızı Sendikamıza davet edelim. Çalışanların üye olmakla
hakkın aranması ve korunmasına katkı sağlayacaklarını tekrar anlatalım. Gün bugündür.
Sevinciniz sevincimiz, tasanız tasamızdır anlayışı ile güzel ve kalıcı hizmetleri hep
birlikte yapalım.
Hakkın aranması ve hakkın korunması için çıkılan bu yol zordur, çilelidir, engellidir
ancak onurludur.
Bu kutlu Hak mücadelesinde gönülleri birleşenlere selam olsun.
Nuri ÜNAL
Genel Başkan

4. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇLARI
Kuruluşunun 10. yılını onurla kutladığımız Sendikamızın 4. Olağan Genel Kurulu
19-20 Şubat 2011 tarihlerinde Ankara’da toplanmıştır.
Genel Kurulumuz büyük bir olgunluk içerisinde bizlere yakışan bir tavır ve anlayışla
görevini yerine getirmiştir. En üst karar organı olması hasebiyle Genel Kurulumuzu
oluşturan delegelerimizin tercihi böylece tecelli etmiştir. Sonuçları itibariyle hayırlara
vesile olmasını temenni ediyoruz.
Sendikamızın 18-19 Şubat 2011 tarihinde yapılan 4. Olağan Genel Kurulunda
yönetim, denetim ve disiplin kurullarına seçilenler görev bölümü yapmıştır.
Buna göre:
YÖNETİM KURULU:
Nuri ÜNAL
Rüstem KURMAÇ
Abdullah FİŞNE
Muhammet AYDIN
Hazım Zeki SERGİ
Kenan AK
Ahmet GÜMÜŞ
YÖNETİM KURULU YEDEK
Cumali ERTAŞ
Nadir BAYLAR
Hasan DİLAVEROĞLU
Veysel KARAKIŞ
İbrahim YILDIZ
Fikri YILMAZ
Mustafa ÜNLÜ

Genel Başkan
Genel Başkan Yardımcısı
Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler)
Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlandırma)
Genel Başkan Yardımcısı (Mevzuat ve toplu Görüşme)
Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler)
Genel Başkan Yardımcısı (Basın ve Halkla İlişkiler)

DENETLEME KURULU ASİL
Osman MUSLUK
A.Himmet İSKENDEROĞLU
Hakan PAŞ
Fikret ŞANTAFLIOĞLU
İbrahim DOĞAN

Denetl. Kurulu Bşk.
Başkan Vekili
Raportör
Üye
Üye

DİSİPLİN KURULU ASİL
Mehmet AKŞAHİN
Disiplin Kurulu Bşk.
Mehmet ÖKSÜZ
Başkan Vekili
Hakkı ŞENER
Raportör
Numan UYSAL
Üye
Süleyman GÜNAY
Üye
ÜST KURUL DELEGELERİ
HAZIM ZEKİ SERGİ
NURİ ÜNAL
RÜSTEM KURMAÇ
MUHAMMET AYDIN
AHMET GÜMÜŞ
İBRAHİM BATUN
NURAY KAPLAN
GALİP SÖKMEN
ALİ HİMMET İSKENDEROĞLU
NADİR BAYLAR
OSMAN MUSLUK
HİLMİ ŞANLI

ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANTALYA
ERZİNCAN
TRABZON
AYDIN
MUĞLA
BURSA

DENETLEME KURULU YEDEK
Ömer DÖNMEZ
Ferruh SOYDAN
Kadir Ali KAYA
Arslan IŞIKLAR
Bilal GÜLYAPRAĞI
DİSİPLİN KURULU YEDEK
Hulusi AYAN
Adnen GENÇ
Şenol ÇORUK
Esat YILMAZ
Eyüp AKGÖZ

SÜLEYMAN ŞİŞMAN
GÜLAY SORMAGEÇ
DAVUT BAŞKAN
HAKAN PAŞ
MUSTAFA ÜNLÜ
İBRAHİM YILDIZ
ABDULLAH ŞULUL
MUSTAFA BARIŞ
MUHSİN SAFRAN
MEHMET ÖKSÜZ
ORHAN KARTAL
YUSUF DOKUR
ARİF BİLECEN

ANKARA
TEKİRDAĞ
İSTANBUL
BALIKESİR
ÇORUM
KARS
ŞANLIURFA
MANİSA
KASTAMONU
GİRESUN
ANKARA
ANKARA
ANTALYA

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NIN
KURULUŞ YILI KUTLU OLSUN

Yine Teşkilat Kanunumuzda belirtildiği gibi toplumu
din konusunda aydınlatma ve ibadet yerlerini yönetmek vazifesini de üstlenmiştir.

- Kanun ile az da olsa bazı görevlilere mali açıdan iyileşme sağlanırken, GİH, YHS
gibi kadrolarında çalışan personelin ek ödemeden faydalanamaması huzursuzluğa
sebep olmuştur ve olmaktadır.
- Din hizmetleri sınıfında çalışan personelden sadece dört yıllık dini yükseköğrenim
görmüş olanlara ek gösterge farkı uygulanması görevliler arasında farklı algılanmıştır.
- Merkezde şube müdürlerinin, taşrada murakıp kadrolarının kaldırılmasının izahı
yapılamamaktadır.
- 4/B çalışanlara ek ders ücreti ödenememesi mağduriyetlere sebep olmaktadır.
- Görevde yükselme sınavlarının bir an önce açılması talebimizdir.

86. yılında 01.07.2010 tarihinde kabul edilen Teşkilat Kanunu ile Diyanet İşleri
Başkanlığı yeni bir teşkilat yapısına kavuşmuştur. Yeni yapısıyla milletimize hizmet
yolunda bütün çalışanlarımıza başarılar diliyorum. 31 yıllık özlem bitmiştir. Emeği
geçenlere tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.

Ülkemizin birliği dirliği, milletimizin bütünlüğü huzuru ve geleceği için büyük bir özveri ile görev yapan bütün çalışanlarımıza saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyor,
kuruluşundan bu yana ahirete irtihal etmiş Başkanlığımızın her kademesinde görev
yapmış hocalarımızı rahmet minnet ve saygıyla anıyorum.03.03.2011

87 yıl önce kurulan ve Cumhuriyetimizle yaşıt olan
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kuruluş yılını kutluyoruz.
Mensubu olmaktan onur duyduğumuz Diyanet İşleri
Başkanlığı görevini, Anayasamızda belirtildiği gibi
laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve
düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma
ve bütünleşmeyi amaç edinerek yerine getirmiştir ve
getirmektedir.

Kanunun yasalaşma sürecinde Sendikamızın katkıları da unutulmaması gerekir.

Nuri ÜNAL
Yönetim Kurulu a.
Genel Başkan

Kuruluşunun 87. yılını kutladığımız 03 Mart 2011 tarihinde bazı eksiklikleri de belirtmeden geçemeyeceğim;

HAKSIZLIKLARA YARGI GEÇİT VERMİYOR
DANIŞTAY 5. DAİRESİNCE YÖNETMELİĞİN
DURDURULMASINA RAĞMEN TAYİNLERİ YAPILAN
ÜYEMİZ ŞEFLER İÇİN FERDİ OLARAK AÇMIŞ
OLDUĞUMUZ DAVALARIN YÜRÜTMESİ
BİRER BİRER DURDURULUYOR.
KARABÜK MÜFTÜLÜK ŞEFİ HAYREDDİN KAYA BARTIN
MÜFTÜLÜK ŞEFİ SEDAT VAY VE ŞIRNAK MÜFTÜLÜK
ŞEFİ REŞİT YILDIZ'IN ATAMALARININ YÜRÜTMESİ
DURDURULDU.

ESAS NO: 2011/261
YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
İSTEYEN (DAVACI): REŞİT YILDIZ
VEKİLİ: AV. HAMİT KOCABEY
İzmir Caddesi - Fevzi Çakmak 1. Sok. 7/5 Kızılay Merkez/AN KARA
KARSI TARAF (DAVALI): DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
İSTEMİN ÖZETİ: Şırnak İl Müftülüğünde Personel Kısım Şefi olarak görev yapmakta
olan davacı tarafından, Siirt İl Müftülüğü’ne Din Hizmetleri ve Din Eğitimi Kısım Şefi
olarak naklen atanmasına ilişkin 08.10.2010 tarih ve 4802 sayılı işlemin; işlemin
dayanağı olan yönetmeliğin ilgili maddesinin Danıştay Besinci Dairesinin 30.11.2010
gün vc E:2009/3652 sayılı kararıyla yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği ileri
sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Mardin idare Mahkemesi’nce işin gereği görüşüldü:
Dava konusu işlemin il dışı naklen atamaya ilişkin olması ve uygulanması halinde
telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararma cevap verme süresi
geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, savunma ve ara kararına cevap verilebilmesi için davalı idareye (30) gün
süre tanınmasına, 11/02/2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Üye
GÜLTEKİN ADA
94871

T.C.
KAYSERİ BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
Y.D İtiraz No: 2011/34
YD İSTEMİNİN REDDİ KARARINA
İTİRAZ EDEN (DAVACI): AHMET DOĞAN VEKİLİ: Av. Murat KARABULUT
Gevhernesibe Mah. Tekin Sk. Hukuk Plz.N:3/35 Kocasinan/KAYSERİ
KARSI TARAF (DAVALI): NEVŞEHİR VALİLİĞİ NEVŞEHİR
Y.D. İtiraz No: 2011/35
YD İSTEMİNİN REDDİ KARARINA
İTİRAZ EDEN (DAVACI): Osman BERKBİLEK
VEKİLİ: Av. Murat KARABULUT
Gevhernesibe Mah. Tekin Sk. Hukuk Plaza No:3/35 – KAYSERİ
KARŞI TARAF (DAVALI): Nevşehir Valiliği / NEVŞEHİR

T.C.
MARDİN İDARE MAHKEMESİ

Başkan
SELÇUK GÜLEN
38017

NEVŞEHİR İL TEMSİLCİMİZ AHMET DOĞAN VE
YÖNETİM KURULU ÜYESİ OSMAN BERKBİLEK’İN
SORUŞTURMA NETİCESİNDE HAKSIZ YERE TAYİN
EDİLMELERİNİN YÜRÜTMESİ
BÖLGE İDARE MAHKEMESİNCE DURDURULDU.

Üye
OSMAN ÜMİT EKER
101782

ISTEMİN ÖZETİ: Davacı tarafından, Nevşehir İli, Merkez Muradiye Camii Müezzin
Kayyımı olarak görev yapmakta iken Nevşehir İli, Gülşehir İlçesi, Merkez Çayır Camii
Müezzin Kayyımı olarak naklen atanmasına ilişkin... dava konusu işlemin amacının sendikal faaliyetleri engellemek olduğu öne sürülerek kaldırılması istemiyle itiraz
edilmiştir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Olayda, davacının her ne kadar hakkında düzenlenen soruşturma raporu uyarınca
kamu yararı ve hizmetleri gereği idari zaruret ve lüzum üzerine dava konusu atama
işleminin tesis edildiği iddia edilmekte ise de; davacı tarafından, sendikal faaliyetler
kapsamında il müftüsüne yapılan eleştirilerin tek başına naklen atamasını gerektirecek bir neden olmadığı, dava konusu işlemle aynı zamanda Türk Diyanet Vakıf-Sen’in
Konya Şubesi yönetim kurulu olan davacının Nevşehir merkezdeki görevinden fiilen
uzaklaştırma amacı taşıdığı, atamasını gerektiren başkaca somut nedenler olmadığı
halde dava konusu atama işlemi gerçekleştirildiği anlaşıldığından, dava konusu naklen atama işlemin kamu yararı ve hizmetin gereklerine uygun olmaması nedeniyle
dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır, Açıklanan nedenlerle, davacı itirazının KABULÜNE, Kayseri 1. idare Mahkemesi’nin 24.12.2010 gün ve
E:2010/841 sayılı kararının kaldırılmasına, uyuşmazlığın esası hakkında karar verilinceye kadar teminat aranmaksızın yürütmenin durdurulmasına, 02.02.2011 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi.
Başkan
Metin KARACAN
26716

Üye
Nuriye UYKUN
37894

Üye
Ahmet TOMUL
38049

ANKARA 1 NOLU ve SİVAS ŞUBELERİMİZ’DE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ
Genel Merkez Yönetimine seçilen Kenan AK’tan boşalan Ankara 1 Nolu Şube Başkanlığı’na Orhan
KARTAL, Abdullah FİŞNE’den boşalan Sivas Şube Başkanlığı’na Esat YILMAZ seçilmiştir. Başarılar dileriz.

TÜRKİYE
DİYANET
VAKFI’NIN
KURULUŞUNUN
36.YILI
KUTLU OLSUN

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN
87. KURULUŞ YILI
KUTLU OLSUN

TORBA KANUN TASARISININ
KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN MADDELERİ TBMM’DE KABUL EDİLDİ
VE SAYIN CUMHURBAŞKANI’NIN ONAYI’YLA DA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
A- TORBA KANUNLA GETİRİLEN YENİLİKLER
1- Özürlülerin çalışma şartlarını kolaylaştırmak amacıyla tedbirler
getiriliyor.
Özürlü memurlarımızın özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım
şartları göz önünde bulundurularak günlük çalışmanın başlama ve bitiş
saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yöneticiler, taşrada mülki
amirler tarafından farklı olarak belirlenmesi sağlanacaktır.
2- Özürlü ve hamile kadın memurlarımıza nöbet ve gece vardiyası verilmesi konusunda kolaylıklar sağlanıyor.
Hamile kadınlara, hamileliklerinin yirmi dördüncü haftası ile doğumdan
sonraki bir yıl arasında gece nöbeti ve gece vardiyası verilemeyeceği
hükme bağlanıyor. Ayrıca özürlülerin de isteği halinde gece nöbeti ve
gece vardiyasından muaf tutulacağı hükme bağlanıyor.
3- Analık, doğum, ölüm ve mazeret izinleri yeniden düzenleniyor.
Buna göre eşi doğum yapan memurun 3 gün olan doğum izni süresi
10 gün;
Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, eşi veya çocuğu ile kendisinin
veya eşinin ana, baba ve kardeşinin (Kayınbaba, Kayınvalide, Kayınbirader) ölümü halinde 7 gün ölüm izin verilecek
Diğer hallerde ise 10 gün olan mazeret izni süresi 7 gün;
Zaruret halinde alınan 10 gün ilave mazeret izni süresi 5 gün olarak
belirleniyor.
Günlük 1,5 saat olan süt izni ise günlük 3 saate çıkarılıyor.
4- Hastalık ve refakat izinleri taleplerimiz çerçevesinde düzenleniyor.
Mevcut durumda hizmet süresine bağlı olarak belirlenen hastalık ve
refakat izni süresi için hizmet sınırı kaldırılıyor.
Kanser, verem ve akıl hastalığı gibi durumlarda izin süresi 18 ay, diğer
hallerde ise 12 aya kadar izin verilebilecek.

Ayrıca memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği taktirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile
kardeşleri için 3 aya kadar refakat izni getiriliyor. Gerektiğinde bu sürenin
bir katına kadar artırılması mümkün kılınıyor.
5- İl dışına çıkışta izin alma zorunluluğu kaldırıldı.
6- Toplu müracaat ve şikâyet etme yasağı kaldırıldı.
7- Her türlü disiplin cezasına karşı idari yargıya başvurma hakkı getirildi.
8- Sendika üyesi kamu görevlilerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim
aylarında 45 TL tutarında toplu sözleşme primi getirildi.
9- Daha önce yalnızca 2 çocuk için ödenen çocuk yardımındaki sayı
sınırı kaldırıldı.
10- Sözleşmeli personelin de aile yardımından faydalanması sağlandı.
11- Sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmelerinden alınan
damga vergisi uygulaması kaldırıldı.
12- Emekli yollukları 500 TL’den 750 TL’ye çıkarılarak, tutar memur maaş
katsayısına bağlandı.
13- Geçici görevlendirmelerin bir yılda 6 ayı geçemeyeceği hükme bağlandı.
Kamuya özel sektörden üst düzey yönetici atanması sağlandı,
14- Kamuda kısmi zamanlı, çağrı usulüne göre, güvencesiz ve düşük
ücretle eleman çalıştırmanın önü açıldı.
15- Kamu görevlilerine ilave kademe verilmesi için öngörülen süre 6
yıldan 8 yıla çıkarıldı.
16- Sicil sistemi kaldırıldı.

Dünyada kadınlar günü kutlanırken tüm kadınlarımızın toplumda hak ettiği ve
layık olduğu yere gelmesi temennisiyle; 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

İSTİKLAL
MARŞI’NIN
KABULÜNÜN
90. YILI
KUTLU OLSUN
(12 Mart 1921)

18 MART
ÇANAKKALE ZAFERİNİN
96.YILI KUTLU OLSUN
Sen ki, a’sâra gömülsen taşacaksın...Heyhât,
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...
Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,
Sana âğûşunu açmış duruyor Peygamber.
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