İŞTE FARKIMIZ,
ÇALIŞAN, ÜRETEN, YOL GÖSTEREN SORUMLU SENDİKA
TÜRK DİYANET VAKIF-SEN OLARAK DİYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT KANUNU ÖNERİSİ HAZIRLADIK.
Hazırlanan Kanun Tasarısı Önerisi Diyanet İşleri
Başkanımız Prof.Dr. Sayın Ali Bardakoğlu’na e
Başkanlık Üst Düzey Yöneticilerine takdim edildi.

sorumluluğunun idrakinde faaliyetlerde bulunmayı
kendisine hedef seçmiş, Diyanet ve Vakıf çalışanlarının ortak sesi olmayı gaye edinmiş Sendikamız,
Başkanlığımızın kuruluşunun 85. yıldönümünde
yapmış olduğu bu çalışmadan son derece mutludur ve gururludur.
Hazırlanan öneri Devlet Bakanı sayın Mustafa Said
YAZICIOĞLU’na, Mecliste grubu olan partilere, Milletvekillerine, İl ve İlçe Müftülerine, Sendikamızın
Şube ve temsilciliklerine gönderilecektir.
Bu çalışmamızın amacı Başkanlığımızın hazırladığı
Kanun Taslağı ve bizim hazırladığımız Kanun Önerisi ile camiamızı bilgilendirmeyi ve ilgi duyanların
sağlayacağı katkı ile “etrafını cami ağyarını mani”
bir metin ortaya çıkmasına katkı sağlamaktır.

Kanun önerimiz hakkında Diyanet İşleri Başkanı, çok
güzel bir çalışma olduğunu söyleyerek emeği geçenlere teşekkür ederek, öneriyi inceleyeceğini belirtti.
Kıymetli Meslektaşlarımız.
Diyanet ve Vakıf hizmetleri kolunda sendikal faaliyetler sürdürmekteyiz. Bu faaliyetlerde Sendikal hedefimiz; dikkate alınan, ilgi ve itibar gören sorumlu
bir sendikal mücadele vermektir.
Ana Tüzüğümüzün 3. maddesinde: “Diyanet İşleri
Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü mevzuatlarının 21. yüzyıl Türkiye’sinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenmesini
ve değişen
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Bizler uygulamadan kaynaklanan sıkıntıların bir
daha yaşanmadığı; millete örnek olan din adamları
eliyle idare edilen, hukuk devleti ilkesiyle işleyen bir
Diyanet İşleri Başkanlığı istiyoruz. Buna hakkımız
olduğuna da inanıyoruz.

SENDİKAMIZCA HAZIRLANAN KANUN
ÖNERİSİNDEKİ BAZI MADDELER

KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ STATÜYE
KAVUŞTURULMASI TEKLİF EDİLMİŞTİR.

KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİNİN EĞİTİM
ÖĞRETİM SINIFINA ALINMASINI İSTİYORUZ

Personel rejimi

Kur’an Öğretmeni ve Kur’an Kursu Öğreticisi
MADDE 41- Kur’an öğretmeni, Kur’an kurslarındaki
eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmekle görevlidir. Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu ve öğretmenlik formasyonuna sahip olanlar Kur’ an öğretmeni olarak atanır.
Kur’an Kursu Öğreticisi, dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu Kur’an öğretmeni temin edilemediğinde İmam-Hatip Lisesi mezunlarından Kur’an Kursu
Öğreticisi atanabilir.
GEÇİCİ MADDE 9- Bu Kanun’un yayımı tarihinde
dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olan Kur’an
Kursu Öğreticileri Kuran Öğretmeni, diğerleri Kuran
Kursu Öğreticisi olarak görevlerine devam ederler.
İMAM-HATİP VE MÜEZZİNLERİN KARİYER
BASAMAKLARINA AYRILMASINI TEKLİF EDİYORUZ
İmam-Hatip ve Müezzin
MADDE 42- İmam-hatip ve müezzinler cami ve
mescitlerde din hizmetlerini yürütmek ve dinî konularda toplumu bilgilendirmekle görevlidir. İmamhatiplik mesleği; adaylık döneminden sonra imam
hatip, uzman imam-hatip ve başimam-hatip; müezzin ise müezzin ve baş müezzin olmak üzere kariyer
basamaklarına ayrılır. Adaylık dönemini başarıyla
tamamlayanlar mesleğe imam-hatip veya müezzin
olarak atanır.
İmam-hatip ve müezzinlerin kadro ve yükselmelerine ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça yapılacak bir
yönetmelikle belirlenir.
Toplam imam-hatip ve müezzinlik kadro sayısı içinde, başimam-hatip ve baş müezzin oranı %10, uzman imam-hatip oranı %20’dir. Bakanlar Kurulu bu
oranları bir katına kadar artırmaya yetkilidir.
BU GÜNE KADAR MEMURUN MUHAKEMAT
YASASINA TABİ OLMAYAN DİN GÖREVLİLERİ
TEKLİFİMİZ İLE DİĞER MEMURLAR GİBİ
YARGILANABİLECEK.
Yargılama usulü
MADDE 45- Din hizmetleri sınıfı dahil, Başkanlık
teşkilatında görevli bütün personel, görevleri sebebiyle işledikleri suçlarda ceza uygulaması bakımından Kamu Görevlisi sayılır ve bunlar hakkında 4483
sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
YAPILACAK DÜZENLEME İLE HİZMETLİSİNDEN
BAŞKANINA KADAR BÜTÜN PERSONELİN

MADDE 46- Başkanlık merkez ve taşra teşkilâtında
Başkan, Başkan Yardımcısı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı ve Üyesi, Genel Müdür, Teftiş Kurulu
Başkanı ve Üyesi, I.Hukuk Müşaviri, Genel Müdür
Yardımcısı, Daire Başkanı, Mushafları İnceleme Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Hukuk Müşaviri, Din İşleri
Yüksek Kurulu Genel Sekreteri, il Müftüsü, Başkanlık Müşaviri, Döner Sermaye İşletme Müdürü, Baştabip, Şube Müdürü, İl müftü yardımcısı, İlçe Müftüsü,
Eğitim Merkezi Müdürü, Din Hizmetleri Uzmanı, Din
Hizmetleri Uzman Yardımcısı, Mütercim, Musahhih,
Kütüphaneci, Mali Hizmetler Uzmanı, Daire Tabibi,
Diş Tabibi, Mühendis, Mimar, Astronom, İl Müfettişi,
Müdür, Vaiz, Diyanet Uzmanı, Bilgisayar Programcısı ve Bilgisayar Çözümleyicisi, Şef, Bilgisayar İşletmeni, Grafiker, İstatistikçi, Veri Hazırlama ve Kontrol
İşletmeni, Memur, Mutemet, Daktiloğraf, Kameraman, Fotoğrafçı, Şoför, Hemşire, Tekniker, Sağlık
Memuru, Laborant, Teknisyen, Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli, Aşçı ve Kaloriferci kadroları karşılık
gösterilmek suretiyle, 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın
sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Ancak, bu görevlerde çalıştırılacaklar için, yüksek öğrenim yanında
Devlet Memurları Kanunu’nun 68’ inci Maddesinde
belirtilen şartlar aranır.
Bu şekilde çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarları ve her çeşit ödemeleri Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Başbakanlık merkez
teşkilâtında sözleşmeli olarak çalıştırılan emsali personelin yararlandığı ücret artışlarından Başkanlıkta
çalışan sözleşmeli personel de aynen yararlandırılır.
Söz konusu personele, çalıştıkları günlerle orantılı
olarak (hastalık ve yıllık izinleri dahil) Ocak, Nisan,
Temmuz ve Ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir.
Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda
emsallerine göre başarılı çalışma yaptıkları tespit
edilenlere Başkanın teklifi, ilgili Bakanın uygun görüşü üzerine Başbakanın onayı ile Haziran ve Aralık
aylarında birer aylık sözleşme tutarına kadar teşvik
ikramiyesi ödenebilir. Kadro karşılığı sözleşmeli
olarak çalıştırılacak personel istekleri üzerine T.C.
Emekli Sandığı ile ilişkilendirilir.

RESMİ TATİLLERDE GÖREV YAPAN CAMİ
GÖREVLİLERİNE GÖREV YAPTIĞI GÜNLER İÇİN
MESAİ ÜCRETİ VERİLMESİNİ TEKLİF EDİYORUZ.
MADDE 46- Cami görevlileri hafta sonu ve resmi
tatil günlerinde izinli sayılırlar. Hizmetin gerekleri dikkate alınarak izin verilemeyen cami görevlilerine
görev yaptıkları tatil günleri için ücret
ödenir. Hafta sonu ve resmi tatillerde yapılan çalışmalara ilişkin ödeme miktarları maliye bakanlığının görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
BAŞKANLIK MERKEZ VE TAŞRA
PERSONELİNİN TAMAMI İÇİN EK TAZMİNAT
İSTİYORUZ
MADDE 46- Başkanlık merkezinde ve taşra teşkilatında çalışanlar ile diğer kurumlardan görevlendirilen personele en yüksek Devlet memuru aylığının
(ek gösterge dahil) %200’ünü geçmemek üzere
ilgili Bakanın uygun görüşü üzerine Başbakan tarafından belirlenecek oranda ek ödeme yapılır. Bu
ödemede 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır ve bu ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.
TAZMİNAT ORANLARININ ARTIRILMASINI
TEKLİF EDİYORUZ
“a) Mesleğiyle ilgili yükseköğrenim mezunu olup
“vaiz” kadrosuna atananlar için %190’ına,”
“b) Din Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;
1. Yükseköğrenim mezunu olanlar için %115’ine,
2. İmam-Hatip Lisesi mezunları için %105’ine,
3. Diğerleri için %100’üne,”
“c) Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunup, (a) ve (b) alt bentlerinde
sayılanlar dışında kalan (sözleşmeliler dahil) personele ayrıca %50 sine,”
“d) (a) ve (b) alt bentlerinde sayılanlardan ayrıca;
eğitim merkezlerinde görev yapan öğretmenlere
%60’ına, Kuran öğretmenleri ile baş vaiz unvanı
kazanmış olanlara %40’ına, uzman vaiz unvanı kazanmış olanlara %20’sine, başimam-hatip unvanı
kazanmış olanlara %30’una, uzman imam-hatip ve
baş müezzin unvanı kazanmış olanlara %15’ine,”
DİN HİZMETLERİ SINIFINDA GÖREV YAPAN
BÜTÜN PERSONELİN EK GÖSTERGELERİNİN
ADALET BAKANLIĞI VE MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞINDA OLDUĞU GİBİ 8. DERECEDEN
BAŞLAMASINI TEKLİF EDİYORUZ.
Aynı Kanuna ekli (I) Sayılı Ek Göstergeler Cetvelinin;
“VI- DİN HİZMETLERİ SINIFI
Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan

1.derece
2.derece
3.derece
4.derece
5.derece
6.derece
7.derece
8.derece

3000
2200
1600
1100
900
800
500
450

MURAKIPLARIN İL MÜFETTİŞİ KADROLARINA
ATANABİLMESİNİ İSTİYORUZ
GEÇİCİ MADDE 1- Halen Murakıp kadrolarında bulunanlardan beş yıldan fazla görev yapmış olanlar il
müfettişi, daha az süre görev yapmış olanlar açılacak il müfettişliği sınavlarına iki defa katılabilirler;
sınavlarda başarılı olanlar il müfettişi olarak atanmış
sayılır.
UZMAN KADROSUNDAKİ PERSONEL İLE
SAYMANLARIN DİYANET UZMANI KADROSUNA
ATANMALARINI TEKLİF EDİYORUZ
GEÇİCİ MADDE 4- Bu Kanunun yayımı tarihinde;
Din Hizmetleri Uzmanı, Araştırma Plânlama ve Koordinasyon Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Ayniyat Saymanı
ve Teberrükat Saymanı kadrolarında bulunanlardan
yüksek öğrenim mezunu olanlar Diyanet Uzmanı
olarak atanmış sayılır.
4/B’Lİ SÖZLEŞMELİLER İLE HALEN VEKİL
OLARAK GÖREV YAPANLARIN KADROLU
OLARAK ATANMALARINI İSTİYORUZ
GEÇİCİ MADDE:7- Bu Kanun’un yayımı tarihinde
657 Sayılı Kanun’un 4/b Maddesine göre istihdam
edilenlerle aynı kanunun 86’ ıncı Maddesi uyarınca
vekil İmam Hatip olarak atanan ve halen Başkanlık
teşkilatında görevli personelden şartları uyanlar bir
defaya mahsus olmak üzere bulundukları kadrolara
asıl olarak atanmış sayılırlar.
DAHA ÖNCE VEKİL OLARAK GÖREV
YAPANLARIN VEKALETTE GEÇEN SÜRELERİ
İNTİBAKLARINDA DEĞERLENDİRİLMESİNE
DAİR TEKLİFİMİZ.
EK MADDE: 2- Devlet memuriyetine asaleten atanmadan önce vekil imam-hatiplik yapmış olanların
vekâlette geçen süreleri terfi ve intibaklarında değerlendirilir. Bu işlemler kanunun yayımı tarihini takip eden bir yıl içinde tamamlanır.
EMEKLİLERİ DE UNUTMADIK. ONLARINDA
AYNI HAKLARDAN YARARLANMASINI
İSTİYORUZ
GEÇİCİ MADDE 11- Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Diyanet İşleri Başkanlığı personeli iken
emekli olanlar, bu kanunun unvanlara göre getirdiği
mali haklardan aynen yararlandırılır.
S

SÖZLEŞMEŞLİ ARKADAŞLAR, SİZİN SORUNLARINIZLA KİMİN
İLGİLENDİĞİNİ GÖRÜN
4/B’LİLERİN SIKINTILARIYLA İLGİLİ
BAŞBAKANLIK MÜSTEŞARLIĞINA
YAZILAN YAZI
Sayı

: TDVSGM.9/2009-377 - 06.02.2008

Konu : Sözleşmeli Personel.
T.C. BAŞBAKANLIK MÜSTEŞARLIĞINA
4/B statüsünde istihdam edilen sözleşmeli personelin, eş durumu, asker dönüşü göreve başlama ve
en az bir yıl çalışmış olma kaydıyla karşılıklı yer değiştirme hakkı verilmesi konularında 15–29 Ağustos
2008 tarihlerinde yapılan 2009 yılı Toplu görüşmelerinde mutabakat sağlanmıştı. Bu sebeple ilgili personelin problemlerinin kısmen çözümüne yönelik
bir adım atılmıştır.
Konu ile ilgili hususları içeren mevzuat düzenleme
çalışmalarının yapılmakta olduğu bu günlerde; Diyanet İşleri Başkanlığında 4/B li olarak istihdam edilen sözleşmeli personelin;
1- Kur’an Kursu Öğreticilerinin ek ders ücreti alamaması,
2- İmam-Hatiplerin yaz Kur’an Kurslarında öğrenci
okutmalarına rağmen ek ders
ücreti alamaması,
3- Yurt dışı ve hacda görevlendirme imkânının
bulunmaması,
4- Yıllık izin haklarının bulunmaması,
5- Unvan değişikliği haklarının bulunmaması,
Konularında ciddi manada sıkıntıları bulunmaktadır.
Aynı Kur’an Kursunda öğreticilik, aynı camide din
hizmeti sunan iki görevliden birinin ek ders ücreti
alamaması, hac ve yurt dışı görevlendirmesinden
mahrum bırakılması, yıllık izin kullanamaması, unvan değişikliği imkânından yararlanamaması hizmet
verimini olumsuz etkileyeceği gibi çalışma barışının
bozulmasına sebebiyet verecektir.

Başkanlığımızda Sözleşmeli görev yapan personelin hac ve umre
organizasyonlarında görevlendirilmesiyle ilgili hususları içeren ilgi
e-mailiniz incelenmiştir.
Ancak, bilindiği gibi, hac ve umre ibadetlerini yerine getirmek üzere
Suudi Arabistan’a gidecek vatandaşlarımızın bu ibadetlerini sağlık,
güvenlik ve huzur içerisinde, yerine getirmelerinde hiç şüpesiz
ki organizasyonda görev alacak personelimize büyük görev ve
sorumluluk düşmektedir.
Bu bağlamda, hac ve umre organizasyonlarında görevlendirilecek
personelin teklifi ve seçimine ilişkin kriterler önceki yıllarda yapılan
hac ve umre organizasyonlarıyla ilgili değerlendirmeler de dikkate
alınarak her yıl yeniden belirlenmekte ve Başkanlık talimatı olarak
personelimize duyurulmak üzere merkez ve taşra teşkilatımıza
gönderilmektedir.
Söz konusu talimatlarda belirtilen şartları taşıyan personelden
yapılan değerlendirmelere göre yeterli görülenler ihtiyaç durumu
ve görevin özelliği de dikkate alınarak organizasyonlarda
görevlendirilmektedirler
2009 yılı hac organizasyonunda görevlendirilecek personelin teklif
ve seçimiyle ilgili kriterler ise henüz belirlenmemiştir.
Bilgilerinizi rica ederim.

Bu itibarla, yapılacak mevzuat düzenlemelerinde
yukarda belirtilen sıkıntıların değerlendirilmeye alınmasını bilgi ve takdirlerinize arz ederiz.
İbrahim BATUN
Genel Sekreter

Hazım Zeki SERGİ
Genel Başkan

Mevlid Kandilinizi Tebrik Eder Hayırlara Vesile Olmasını
Yüce Allah’tan Niyaz Ederiz
Türk Diyanet Vakıf-Sen
Genel Merkez
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