İlkeli, Sorumlu ve Kararlı Sendika
Temmuz 2011

İŞTE SENDİKAL MÜCADELE ve MUTLU SON…
SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROYA GEÇTİ.
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesi ile ilgili Kanun Hükmündeki Kararname 04.06.2011 tarihli ve
27954 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe girdi.
Türkiye Kamu-Sen'in ve Türk Diyanet Vakıf-Sen'in yıllardır Toplu
Görüşmelerde ısrarla üzerinde durduğu ve 4/B statüsünde görev yapan
personelin kadroya geçirilmesi için yapılan çalışmalar, mutlu sona ulaştı.
Türk Diyanet Vakıf-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, kamuda sözleşmeli
personel çalıştırmanın karşısında olmuş ve iş güvencesi olmayan bu tür
çalışma sisteminin yanlışlığını her platformda dile getirerek karşı çıkmıştır.
2006 yılından bu yana Diyanetten sorumlu Devlet Bakanları ile görüşmelerde, Diyanet İşleri Başkanlarımızla yaptığımız görüşmelerde, basın
açıklamalarıyla ve Başbakanlığa ve ilgili kurumlara yazdığımız yazılar ve
yaptığımız girişimler sonucunda, yapılan mücadelenin haklılığı tescillendi.
Türkiye Kamu-Sen ise 2006 yılından 2010 yılı arası her yıl 15 Ağustos’ta
yapılan Toplu Görüşmelerde konuyu dile getirmiş, bu uygulamanın son bulması için büyük mücadele vermiştir.

• 14 Mayıs 2008 tarihinde kitlesel Basın Açıklaması.
• 6 Şubat 2009 tarihinde Başbakanlığa yazı yazıldı.
• 16 Nisan 2011 tarihinde Türkiye Kamu-Sen ve
Türk Diyanet Vakıf-Sen Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı’nda
4/B’liler için kadro eylemi yapıldı.
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21 Mayıs 2005 tarihinde başlayan mücadele…
Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK’in yaptığı açıklamada 192.000
sözleşmelinin kadroya geçirilmesi planlanmaktadır. Genel olarak 300.000
üzerinde sözleşmeli çalışmaktadır ve 100.000’in üzerinde sözleşmeli mağdur edilmektedir. Yetkililerden isteğimiz, sözleşmeli kadroda çalışan
personelin tamamının kadroya geçirilmesi ve bundan sonraki personel alımlarında kesinlikle sözleşmeli istihdam yapılmamalıdır.
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4/B’li çalışanlara Ekders Ücreti için 09 Aralık 2010 tarihinde
mahkeme lehimize sonuçlandı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANIMIZIN DAVETİ
Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ, 25.05.2011
tarihinde Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Merkez Yöneticileri ile Diyanet Sen
Genel Merkez Yöneticilerine Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Makamı Toplantı
salonunda yemekli bir toplantı düzenledi. Toplantıya katılan her iki sendikanın
Genel Başkanları ve Diyanet İşleri Başkanımız birer konuşma yaptı.
Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı Nuri ÜNAL; Her iki sendikanın
yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen bu toplantının bir ilk olması ve Diyanet
İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ'inde katılmasına teşekkür
etti. Sendikal rekabet yapılırken din görevliliği kimliğine zarar vermeden, ölçü
içerisinde hakça bakış, anlayış ve söylemden vazgeçilmeden davranılmasının
gerektiğini söyledi.

Sendikalar arasında daha iyi ilişkilerin geliştirilmesi hem çalışanlara, hemde
kuruma fayda getireceğini, sendika olarak buna katkı sağlayacaklarını söyleyen
Nuri ÜNAL; söylemlere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca toplantıda
Kurum çalışanlarının sıkıntılarının ortaklaşa giderilmesi konusunda iş birliği
içerisinde olunması, İl Müftüleri toplantısında sendika temsilcilerinin katılarak
bilgilendirme yapılması, İllerde de İlçe Müftüleriyle yapılan toplantılarda Şube
Başkanlarının bu toplantılara katılımlarının sağlanması, Kurum sendika ilişkilerinin
daha verimli hale getirilmesinin sağlanması dile getirildi. Kurumumuzda 4/B
statüsünde sözleşmeli olarak çalışan personelin ek ders ücretlerini almaları
hususunda gerekli düzenlemenin yapılması. Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof.
Dr. Mehmet GÖRMEZ'de farklı sendikalarda olsanız bile Diyanet İşleri Başkanlığı
ortak paydasında birleşerek hizmet edilmesini, Sendikalarımızın çalışanlara ve
kuruma katkı sağlayıcı çalışmalar yapmasını istedi.

TÜRKİYE KAMU-SEN HEYETİ
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI MEHMET GÖRMEZ’İ
MAKAMINDA ZİYARET ETTİ
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve beraberindeki heyet Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’i ziyaret
ederek din görevlilerinin yaşadığı sıkıntıları dile getirdiler. Ziyarette, genel idare hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının
ek ödemeden faydalanmaları konusunda talepleri ileten Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, bu konuya çalışanların
büyük önem arz ettiklerini belirtti. Konuşmasında ayrıca, din görevlilerinin lojman probleminin çözülmesi için TOKİ ile işbirliği
yapması gerektiğini ifade eden Koncuk, başkandan bu konuların üzerinde durmaları konusunda taleplerini iletti. Diyanet İşleri
Başkanı Mehmet Görmez de talepleri dikkate alacağını belirterek, bu konuların değerlendirmeye alınacağını söyledi.

GELECEĞE SAHİP ÇIKIŞIN 10. YILI

H

akkın aranması ve hakkın korunması için oluşturulan sendikal birlikteliğimizin onuncu gurur yılını kutluyoruz. Sendikalar Kanunu her ne kadar
2001 yılında yürürlüğe girse de, hak arama mücadelemiz teşkilatlı olarak 1989 yılında başlamıştır. Çalışanların ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak
ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için oluşturulan bu güzel birlikteliğe
katkı sağlayanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Kurucu Genel Başkanımız merhum
sayın Tevfik YÜKSEL’in şahsında kuruluşundan bugüne emeği geçenlerden vefat
edenleri rahmet, minnet ve şükranla yadediyorum. Emekli olanlara, başka kurumlara gidenlere ve şu anda bütün olumsuzluklara rağmen gururla, cefakârca,
eğilmeden, doğrunun yanında olabilen üyelerimize, işyeri, ilçe, il temsilcilerimize,
şube yönetim, denetim, disiplin kurulu, kadın kolları üyelerimize, şube başkanlarımıza, genel merkez yönetim kurulu üyelerimize, çalışanlarımıza ve üye olamayıp
dualarıyla gönülden destek olanlara saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum.
Türk Diyanet Vakıf-Sen, ülkemizin önemli kurumlarından ikisi olan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarının ilkeli, sorumlu, kararlı ve
güçlü temsilcisidir. Önceliği ülkesi ve üyesidir.
Türk Diyanet Vakıf-Sen, Türkiye Kamu-Sen ailesi içerisinde çalışma barışını
temin etmek, hür sendikacılık ilkeleri içerisinde üyelerinin, sosyal adalet ve sosyal
güvenliğe kavuşturulması çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
Türk Diyanet Vakıf-Sen, “Hak” kavramını en yüksek değer bilerek, gelecek
nesillere karşı sorumluluğunu unutmadan, toplumun tüm kesimleriyle uzlaşarak ve
diyalog kurarak üyesinin ve ülkesinin hizmetinde olan anlayışın sahibidir.
Türk Diyanet Vakıf-Sen, zararına da olsa güçlüye göre değil, hakkın ve doğrunun yanında olan, asla doğrudan ayrılmayan bir anlayışın adıdır.
Türk Diyanet Vakıf-Sen, üyesi artsın diye haksızlık ve hukuksuzluk içerisinde
olan kişi, kurum ve kuruluşlara karşı asla ve asla boyun eğmemenin adıdır.
Türk Diyanet Vakıf-Sen, ülkemizin her yanında söylemi ve eylemi bir olan,
üyesi adına aldığı emaneti üyesinin hak ve menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu

yapan, çalışanlar arasında ayrım yapmayan, herkesi kucaklayan ve kuşatan bir
sendikal anlayışın adıdır.
Türk Diyanet Vakıf-Sen, sendikal rekabeti hizmet yarışı olarak gören, başkalarını karalamadan, kırmadan, sadece sendikacılık alanında yapılan eksiklikleri dile
getirerek doğrunun bulunmasına yardımcı olan bir anlayışın adıdır.
Türk Diyanet Vakıf-Sen, sendikal hareketi iyiye, güzele, adaletli paylaşmaya,
sevgide birleşmeye, gönülleri bütünleştirmeye götüren bir araç, hakça bakışı, hakça anlayışı, hakça anlatışı ve hakça paylaşımı tesis etme anlayışının adıdır.
Türk Diyanet Vakıf-Sen, gücünü asıl unsur olan üyelerinden alır. Üyelik bilinci
ne kadar gelişirse haklarımızın kısa sürede elde edilmesi gerçekleşir. Çalışanlar
kendi meselesine ne kadar çok sahip çıkarsa başarı da o kadar çabuk gelecektir.
Gururla geçen 10 yılda TÜRK DİYANET VAKIF-SEN, “Hayra vesile olan,
hayrı yapan gibidir” anlayışı ile; üyesine ve çalışanlara sahip çıkmış, hak mücadelesindeki birlikteliğe güç katmıştır.
Çalışanların aleyhine olabilecek düzenlemelere karşı dava açılarak hakları korunmuştur. Şeflerin yer değişikliği, din görevlileri için hazırlanan EK-5 formu gibi.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanunlarının çıkmasına katkı sağlamış, üyesinin, eş ve çocuklarının geleceği için Yardımlaşma Sandığını kurmuştur. Vekil görevlilerden 4/B statüsünde çalışanların haklarının alınmasına kadar, kısaca çalışanların tamamının sesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.
Kıymetli üyelerimiz;
25 Temmuz 2001 tarihinde başlayan ilkeli, sorumlu ve kararlı bir sendikacılığa
güç kattığınız için tekrar teşekkür eder, daha nice onuncu yıllara sağlık, başarı,
mutluluk ve huzurla gönül birlikteliği içerisinde ulaşmamızı Yüce Allah’tan niyaz
ederim. Selam ve saygılarımla.
Nuri ÜNAL
Genel Başkan

YALANSIZ, RİYASIZ, HİLESİZ, TEHDİTSİZ, SAHTE ÜYESİZ ve

Şubelerden Haberler...
YENİ KURULAN VAKIFLAR ŞUBEMİZİN
1. OLAGAN GENEL KURULU YAPILDI
Hizmet kolumuzda bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde bulunan
üyelerimizin gayretleri sonucu oluşturulan Türk Diyanet Vakıf-Sen Vakıflar
Şubemizin 1. Olağan Genel Kurulu delegelerimizin katılımı ile 04 Haziran 2010
Cumartesi günü Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi toplantı salonunda yapıldı.
Coşku ve sevinç içerisinde geçen Genel Kurula Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı İsmail KONCUK, Genel Başkan Nuri ÜNAL ve Genel Başkan
Yardımcıları Muhammet AYDIN, Hazım Zeki SERGİ, Kenan Ak, Ahmet GÜMÜŞ
ile üyelerimiz ve delegelerimiz katıldılar. Açılış konuşması kurucu Şube Başkanı
Halit UĞURLU tarafından yapıldı. Genel Kurulda bir konuşma yapan Türk
Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri ÜNAL;
“Genel Kurulumuzun Vakıflar camiası başta olmak üzere Sendikamıza
ve sendikal harekete hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyor, kıymetli
heyetinizi Genel Merkezimiz adına saygı sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum.
Bu kutlu mücadeleye Vakıflar çalışanları olarak kuruluşundan beri verdiğiniz
destekten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepinizden
razı olsun. Sendikal faaliyet, Bir HAK arama yoludur. Bağımsız, ilkeli, demokratik
çağdaş bir sivil toplum hareketidir. Siyasi bir birliktelik değildir. Gücünü üyesinden
alan, uzlaşmacı, yol gösterici ancak hak ettiğini de mutlaka alan bir harekettir.
Kamu çalışanları, sendikal hareketi farklı göstermek isteyenlere, çalışana değil
yöneticilere ve iktidarlara yakınlıklara, basit promosyon sendikacılığına kısaca
sarı sendikacılığa asla prim vermemelidir.
“Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar Çalışmayanlar ise,
kendilerini kötülükten kurtaramazlar” diyen Hz Ali r.a'dır. Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün “Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak
isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da
istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkûmdur”. Sözleri konuyu biraz daha
pekiştirmektedir. O halde hep beraber çalışacağız, çalışacağız ve çalışacağız.”
Vakıflar Şubemizin oluşmasında katkı sağlayan değerli çalışanlarımıza
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Seçimler sonucu Vakıflar Şubesi şu isimlerden oluştu;
Yönetim Kurulu Asil
Halit UĞURLU
Ercan ODABAŞI
Şaduman BÜLBÜL
Mehmet AYHAN
Halil İNAN
Şefik ÇALIŞI
Osman CELİK

Denetleme Kurulu Asil
Nurettin AYDEMİR
Hüseyin BAŞKAYA
Hasan ÇİFÇİ
Kemal ŞENER
Satılmış Ekrem ARSLAN

Disiplin Kurulu Asil
Mevlüt ABBASOĞLU
Seyfettin YÜKSEL
Ziya KARAKÜÇÜK
Yusuf DEMİR
Muhsin TOPALOĞLU

Yönetim Kurulu Yedek
Mahmut BÜRKEK
Seyit YİĞİT
Ali GEVREK
Enver Sedat BAŞTÜRK
Mehmet Ali AKKAYA
Hayati AYDIN
Mustafa DOĞAN

Denetleme Kurulu
Yedek
Musa TOPKAÇ
Mustafa DOĞAN
Rauf ATALAY
Kamil GÜL
Demet ÇELİKTUTAN

Disiplin Kurulu Yedek
Zeki MERCAN
Funda ERGÜN
Mahmut BİCEK
Fatma ÜÇER
Necdet ÜNSAL

KOCAELİ ŞUBE
Türk Diyanet Vakıf-Sen Kocaeli Şube Başkanı
Numan UYSAL şunları söyledi:
"Biz sendikacılığın yanı sıra vatandaşlarımıza
hizmet etmek için de çalışıyoruz.

ZONGULDAK ŞUBE

Türk Diyanet Vakıf-Sen Kocaeli Şube Başkanı Numan Uysal Toplumsal duyarlılık kapsamında Mehmet Ali Paşa’da yaşayan 75 yaşındaki Mehmet Vardar’a Akülü Engelli arabası hediye etti.
Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde ikamet eden, 11 ay önce damar tıkanıklığı nedeniyle sağ bacağı dizinden kesilen, mahallenin sevilen ismi
Mustafa Vardar (75), Türk Diyanet Vakıf-Sen tarafından kendisine hediye
edilen akülü arabayı dün teslim aldı. Çok mutlu olan Vardar, desteklerinden ötürü tüm sendika üyelerine teşekkür etti.
Türk Diyanet Vakıf-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Numan Uysal, yönetim kurulu üyeleri ve üyelerin desteği ile Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde
ikamet eden, 11 ay önce sağ bacağı dizinden kesilen Mustafa Vardar’a
akülü araba hediye ettiler. Daha önce aşçılık yapan, son yıllarda Mehmet
Ali Paşa Camii önünde ayakkabıcılık yapan Vardar, 11 ay önce hastalanınca, damar tıkanıklığı nedeniyle mecburen diz kapağından bacağı kesildi.
O günden bu yana vatandaşların yardımıyla geçinen ve üç aydan üç aya
toplam 300 TL yaşlılık parası alan Vardar, önceki gün kendisine hediye
edilen akülü araba sayesinde artık daha rahat gezebilecek, camiye gidebilecek.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Zonguldak Şube Başkanı Halil KORKMAZ:
“Türkiye genelinde görev yapan Fahri Kur’an Kursu Öğreticileri de
kadroya geçmeli.” Zonguldak Yeni Adım Gazetesi - 25.05.2011

Türk Diyanet Vakıf-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Numan Uysal, “Biz
sadece sendika olmanın yanı sıra vatandaşlarımıza da hizmet etmek için
çalışıyoruz. Onların sıkıntılarını gidermek için zaman harcıyoruz. Çünkü
milletimizin derdi bizim derdimizdir” dedi. Bu jestten dolayı teşekkür eden
ve duygulanan Mustafa Vardar ise “Bana verdiğiniz hediye için sizlere
teşekkür ediyorum. Benim daha rahat dışarıya çıkmamı sağlayacaksınız.
Sizlere ne kadar dua etsem azdır” dedi.

BAĞIMSIZ SENDİKACILIĞIN ADRESİ; TÜRK DİYANET VAKIF-SEN

VEKİL İMAM-HATİP VE FAHRİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLERİNE

KADRO İSTEĞİ
Türkiye Kamu-Sen bir kez daha mağdur sözleşmelilerin sesi oldu.
Bazı sözleşmelilerin kadroya alınmasına rağmen, 110 bin sözleşmelinin
kapsam dışı tutulmasından dolayı Türkiye Kamu-Sen, Türk Diyanet VakıfSen ve bağlı sendikalar olarak Maliye Bakanlığı önünde eylem yapıldı.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk konuşmasında; sözleşmeli personel uygulamasına karşı olduklarını ve kadroya geçirilmesi için
yıllardır çaba sarf edildiği ve sonunda hükümetin Türkiye Kamu-Sen'i haklı
çıkardığını belirtti.
Koncuk şöyle devam etti; yaptığımız eylemlerle, gerçekleştirdiğimiz
mitinglerle, başlattığımız kampanyalar ve yürüttüğümüz hukuk mücadelesiyle, güvencesiz, güvensiz, örgütsüz, emek düşmanı, esnek ve sözleşmeli
personel çalıştırılması uygulamasına karşı tek başımıza mücadele verdik.
Ancak hükümet, “kamu hizmeti” anlayışını zedeleyen, sözleşmeli personel uygulamasını ısrarla sürdürdü. Sözleşmeli personel sayısını 10 binden
300 bine; geçici personel sayısını ise 164’ten 45 bine çıkardı. Hazırladıkları
sözde Kamu Yönetimi Reformunda bile tüm memurların sözleşmeli statüye
geçirilmesi vardı. Bazı yandaş sendikalar da “memurlar sözleşmeli olmalı”
diyerek, bu kara kampanyaya destek verdiler. Bazı bürokrat ve bilim adamı
sıfatı taşıyanlar, ülkenin kurtuluşunu “esnek istihdam modeli”nde buldular.
Hatta hükümet daha geçtiğimiz yıl, Türkiye’nin istihdam stratejisini, esneklik üzerine inşa etmeye karar verdi. Ama yılmadık. Tek başımıza da olsak,
doğru bildiğimiz yolda yürüdük ve sözleşmeli istihdamına, geçici personel
çalıştırılmasına, düzensiz, kuralsız ve güvencesiz çalışmaya “hayır!” dedik.
Mücadelemizde, haklılığımız bizlere güç, desteğiniz umut verdi.”

300 bin sözleşmeli personelden, 110 binini kadroya geçirmediklerini
vurgulayan Koncuk, hiçbir neden olmadan kadroya geçirilmeyen, 110 bin
sözleşmeli personelin şaşkınlığa uğradığını, büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.
Genel Başkan İsmail Koncuk açıklamasını şöyle tamamladı:
“Mademki; sözleşmeli personel uygulaması doğru değildir; o zaman
tüm sözleşmeli personel kadroya geçirilmelidir.Sözleşmeliler içinde; İl Özel
İdarelerinde Çalışanlar Belediye Çalışanları Üniversite 4/B Çalışanları TRT
Çalışanları 4/C’li TÜİK Çalışanları 4/C’li Özelleştirme Mağdurları, 4/C’li DSİ
Çalışanları, Et ve Balık Kurumu Çalışanları Denizcilik Müsteşarlığı Çalışanları, Ulaştırma Bakanlığı Çalışanları, TMO Çalışanları, TİGEM Çalışanları,
DHMİ Çalışanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, TUREM Çalışanları, Usta
Öğreticiler, Vekil Öğretmen, Ebe ve Hemşireler, Vekil İmam-Hatipler, Fahri
Kuran Kursu Öğreticileri, TOKİ Çalışanları, Bayındırlık İskan bakanlığı ve
bağlı kuruluşlar,
KHK kapsamı dışında kalan tüm personeli, istisnasız olarak kadroya
geçirin. Bundan böyle, bir daha kamuya sözleşmeli ve geçici personel almayın! Mücadelemiz, kamuda güvencesiz, sözleşmeli, geçici, vekil, ücretli
ve kısmi zamanlı personel çalıştırılması son buluncaya kadar sürecektir.

Haklıyız, Kararlıyız, Kazanacağız!”

DİNİ YÜKSEK ÖĞRENİM GÖRENLERLE
NORMAL YÜKSEK ÖĞRENİM GÖRENLERE
FARKLI EK GÖSTERGE HAKSIZLIĞINA DAVA AÇILMIŞTIR.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 6002 sayılı yasa ile yürürlüğe giren Teşkilat Kanunundaki dini yüksek öğrenim görenlerle normal yüksek öğrenim
görenlere farklı ek gösterge uygulanması mahkemeye taşınmıştır.
Teşkilat Kanunundaki bu uygulamanın Anayasanın 10 ve 55. maddelerine açıkça aykırı olması nedeniyle aykırılık iddiamızın ciddi bulunarak
hükmün iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması istemiyle Sakarya İdare Mahkemesi dava açılmıştır.
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