
Bağımsız Diyanet-Sen; sendikaların siyasi ve ideolojik 

merkezlere aidiyetleri ve düzeysiz rekabetleri ile anılmalarına 

razı olamayanlar tarafından, yüce İslam Dinini, siyasi ve 

ideolojik çekişmelere malzeme yapan anlayışa karşı olarak 5 

Nisan 2005 yılında Diyanet İşleri Başkanlığında aktif faaliyet 

gösteren 4. sendika olarak kuruldu. 

Kuruluşumuzdan bugüne geçen sürede yılmadık usanmadık, 

yorulmadık bir yerlere yaranma gayesi gütmedik, hiçbir yere 

yaslanmadık. Tek dayanak olarak hak bize yeter diyerek, hak ve 

doğrunun yanında üyelerimiz ile beraber el ele, kol kola çıkmış 

olduğumuz bu yolda kimseyi geriye bırakmadık. Kuruluş 

ilkelerimizden ve bağımsız sendikacılık anlayışımızdan asla taviz 

vermedik.

Rant ve çıkar kavgasına dönüşen anlayışın benimsendiği, 

üyeliklerin hatır ve gönül için yapıldığı, siyasi iradeden veya 

idareden birisi bana bir şey demesin düşüncesinin hâkim olduğu 

sendikacılığın hak ve kazanım elde etmediği gibi; kazanılmış 

hakları da kaybettirdiğine hep birlikte şahit olduk.

 

Artık lütuf beklemenin zamanı geçmiştir.  Toplu sözleşmelerde 

memurların günlük hayatına olumlu yönde fazlaca katkı 

yapılmadığını, toplu sözleşme taleplerinin dahi beklentilerin çok 

uzağında kaldığını, görüşme masasına oturan sendikaların 

hükümet yerine birbirlerini rakip olarak gördüklerini, kazanılmış 

hakları dahi koruyamadıklarını hep birlikte müşahede ettik. 

4688 sayılı Kanun'a göre 2 (iki) yılda bir yapılan toplu sözleşme 
masalarına doğru teklifleri getirmeyen, toplu sözleşme 
masalarının önünü tıkayan, fırsatı iyi değerlendiremeyen, etkili 
o lamayan,  üyelerden aldık lar ı  gücü ve  ye tk iy i  iy i 
değerlendiremeyen ilgili yerlere peşkeş çeken sendikaların miadı 
dolmuştur.

Yetkili sendika tarafından 2016-2017 yılları için toplu sözleşme 
görüşmelerinde, toplu sözleşme masasına 59 madde 42 sayfada 
destan gibi döktürdüğü tekliflerden hiçbir derde merhem 
olamayacak 4 yeni madde kabul edildi, 4 eski madde güncellendi.

Taban aylığına zam teklifi, refah payı, ekonomik büyümeden 
memurun hakkı, Diyanet personeline kreş yardımı, dini 
bayramlarda ikramiye vb. talepler şov malzemesi yapıldı ve 
sadece teklif olarak kaldı. Makyaj malzemesi olarak imza altına 
alınan birkaç madde allandı pullandı ve dev kazanımlar diye 
yutturulmaya çalışıldı.
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Sizi toplu sözleşme masalarında en iyi şekilde temsil edecek

sendikacılığın doğru adresi

    Bağımsız Diyanet-Sen'dir
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Değerli Din Görevlisi kardeşim;

Bir imza çok şeyi değiştirir, imza atmak sorumlulukları devretmek 
değil, imza atmak sorumluluk almaktır.

Sendika üyeliği için attığınız imzaların takipçisi olun, 
devrettiğiniz sorumlulukların denetçisi olun, temsil edilen değil 
temsil eden olun.

Sendikal örgütü kişisel çıkara dönüştürmeyen, sizleri teslim 
etmeyen, her haklı kulvarda temsil eden Bağımsız Diyanet-Sen'e 
yetki vermek sizin elinizde.

Artık üyesi olduğunuz sendikaları sorgulamalı, attığınız 
imzaların takipçisi olmalısınız. Üyesi olduğunuz sendika 
gerçekten sendikacılık mı yapıyor? Bunu bir kez daha düşünün...

Değerli Din Görevlisi kardeşim;

Kendisini doğru sendikaların temsil etmesini isteyenler, doğru ve 
haklı mücadele vermek isteyenler doğru sendikanın safında yer 
almalıdır. Yanlış yerde doğru mücadele vermek, yanlışlığı 
büyütmekten ve yeni sorunlar oluşturmak başka bir işe yaramaz.

Sorumluluk alan, sadece elini değil tüm bedenini taşın altına 
koyan, şikâyet edilen konuları daha güçlü ses ile haykıran, 
haksızlığa uğrayanın yanında olan, yol gösteren, hukuki destek 
veren, idare kurullarına katılarak üyelerinin disiplin cezalarını 
iptal ettiren, idari davalar açarak haksızlıkların ortadan 
kalkması için tüm yasal süreçleri sonuna kadar kullanan sendika 
olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Bizler Bağımsız Diyanet-Sen olarak,

Siyasi görüşleri bir tarafa bırakıp hak ve emek mücadelesi için 

çalışıyoruz, çalışacağız.

Hiç kimse size “Şu hak senindir!” demez ve demeyecektir. Hakkı 

gasp edilen, alacağı olan, haksızlığa uğradığını düşünen hakkını 

aramasını da ve almasını da bilmelidir. Kamu görevlileri artık tek 

başına değildir. Onların adına bu işi yapacak veya onlara her 

türlü hukuki yardımı sağlayacak bir sendikaları var. Bu 

mücadelenin doğru adresi Bağımsız Diyanet-Sen'dir

Kimileri sendikal mücadeleye inanmayabilir. Ama bilinmeli ki, 

4688 sayılı Kanun var oldukça, birileri kamu görevlileri adına 

masaya oturacak ve memurları temsil edecektir. 

G e r ç e k l e ş t i r i l e n   t o p l u 

sözleşmelerdeki hak kayıpları, kurum 

i d a r e  k u r u l  k a r a r l a r ı n ı n 

formaliteden öteye geçmemesi 

ideolojik ve güdümlü sendikacılığın 

yansımalarıdır.
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Bağımsız Diyanet-Sen

sizi teslim etmez,

   temsil eder.



Ülkemizdeki en temel sorun, doğru hedeflere yanlış araçlarla 

varmaya çalışmaktır.  Kamu görevlileri, bu alanda faaliyet 

gösteren sendikaların hangisinin gerçek sendika, hangisinin 

siyasi amaçlarla kurulmuş paravan, arka bahçe ve güdümlü 

veyahut sarı ve sahte sendika olduğunu iyi bilmelidir.

Unutulmamalı ki, siyasi ve ideolojik aidiyetlerini aşamamış, 
önceliklerine kamu çalışanlarının sorunlarını oturtamamış sözde 
yetkili sendikalarla kamu çalışanlarının makûs talihini yenmek 
mümkün değildir

Sendikalara baktığımızda bazıları bir partinin sağ kolu, birisi sol 

kolu gibi, bazıları bir partinin karşısında sanki muhalefet, 

diğerleri öbür partinin karşısında, bazıları ise bir başka kitlenin 

örgütün sözcüsü gibi hareket etmektedirler. 

O halde size düşen görev ise, sizi temsil etme niyetinde olmayan, 

derdiniz ile dertlenmeyen sendikaları terk etmektir. Doğru 

sendikacılığa destek zamanı gelmiştir.

 Değerli Din Görevlisi kardeşim;

2005 yılından bu güne kadar siz değerli kardeşlerimizi en iyi 

şekilde temsil etme gayreti içerisinde olan, tüm ideolojik çatışma 

ve çıkarları reddeden,  üyelerinin en üst perdeden sözcüsü olan, 

işimiz siyaset değil sendikacılık diyen, ayrıştıran değil birleştiren 

gerçek sendikacılığın doğru adresi Bağımsız Diyanet-Sen çatısı 

altında buluşmaya, bir olmaya davet ediyoruz.

Yetkili sendikalar sizin yoksul kalmanızı istiyor.
Çünkü her  ay yetkili Konfederasyon tarafından açıklanan 
açlık ve yoksulluk sınırına göre Türkiye'deki 4 kişilik bir 
ailenin;

2015 Temmuz ayında yoksulluk sınırı    3.687 
2015 Ağustos ayında yoksulluk sınırı    3.732
2015 Eylül ayında, yoksulluk sınırı       3.870
2015 Ekim ayında  yoksulluk sınırı       3.905
2015 Aralık ayında yoksulluk sınırı      3.966
2016 Ocak ayında yoksulluk sınırı        4.128
2016 Şubat ayında yoksulluk sınırı      4.143
2016 Mart ayında yoksulluk sınırı ise  4 129

Yetkili sendikalar tarafından toplu sözleşmenin imzalandığı 2015 
Ağustos ayı için kendisi (yetkili konfederasyon) tarafından 
açıklanmış olan yoksulluk sınırı 3.732,37 TL  iken evli ve iki 
çocuklu, 1/4 uncu dereceden maaş alan İmam-Hatiplerin 
2.619,18 TL maaş alıyor olmasına görmezden gelmiştir.
Toplu sözleşmede kendilerinin açıkladıkları yoksulluk sınırının 
çok altında bir rakama imza atmışlardır. Maaş artışında 
değerlendirilmeyen ve toplu sözleşme masasında pazarlık 
konusu yapılmayan bu araştırmaların niçin yapıldığının ve bu 
istatistiklerin niçin hazırlandığının mantıklı izahı mümkün 
değildir.

Bunun izahı, yetkili sendika ve konfederasyonlar memurların ve 
memur emeklilerinin yoksulluğuna razı olduklarıdır.
Sizin yoksul kalmanıza razı olan ve imzaladıkları toplu 
sözleşmelerde memurları yoksulluk sınırının altında bırakan 
sendikaları bırakma zamanı gelmiştir.
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Güdümlü sarı sendikalar gibi siyasi partilere muhalefet etmek 
veya bir partinin sözcülüğünü yapmak derdinde değiliz. Ne 
iktidarla ne de muhalefetle hiyerarşik ilişki kurmak derdinde de 
değiliz. Bizim amacımız demokratik ilişkiler içeresinde 
üyelerimizin hakkını savunmaktır.

Doğruyu kim söyledi ise tebrik etmek, yanlışı kim söyledi ise 
gereken tepkiyi ortaya koyarak haklarımızı daya iyi savunmaktır.
 
Siz bağımlı sendikalardan desteğinizi çekmediğiniz sürece 
kazanılmış haklarınızın iyileştirilmesi bir tarafa; mevcut 
haklarınızdaki kayıplarınız artmaya devam edecektir.
 
Her ne kadar görünürde zam alıyormuşsunuz gibi gözükse de alım 
gücü olarak daha az kazandık. Her altı ayda bir maşlara enflasyon 
iyileştirmesi ile eksikliler telafi ediliyormuş gibi gösterildi. Kamu 
işçileri yılda 7 tane ikramiye alırken, memur sendikalarının 
aldıkları zamlar enflasyonun üzerine bile çıkamadı. Memurlara 
ekonomik büyümeden pay, ikramiye vb. konuları gündeme dahi 
getirmediler.

 A r t ı k  y e t k i y i  b u  i ş i 
yapabilecek bilgi birikimine 
ve yeterli donanıma sahip 
olan, kişisel çıkar hesapları 
yapmayan, üyelerinin hak ve 
menfaatlerini her şeyin 
üstünde tutan, üyelerinin 
verdiği yetkiye sahip çıkacak 

ve asla ihanet etmeyecek olan sendikaya
 BAĞIMSIZ DİYANET-SEN'e devretme zamanı gelmiştir.
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Toplu pazarlıkların yapılmaya başlandığı 2002 yılından bugüne 
kadar, toplu sözleşme masasında sizi temsil etmeleri için yetki 
verdiğiniz sarı sendikalar eliyle birçok hakkınız elinizden alındı.
Sendikaların görevi üyelerinin haklarının, maaş vb. ödeneklerinin 
artırılması için çalışmalar yapmaktır. Güdümlü sendikalar ise, 
bazı ödenek kalemlerinin tamamen kaldırılması için imza attılar.
 
Örneğin, merhum Özal döneminden beri uygulanan lojmanda 
oturmayan memura kira yardımı (ödeneği) bunların eliyle 
kaldırılan ödenek kalemlerinden bir tanesidir.
 
Fazla uzağa gitmemize gerek yok... 2014-2015 yıllarını kapsayan 
toplu görüşmelerde hükümet teklifini verdiği zaman kameralar 
önüne geçerek “hükümet yetkilileri bize sokakları işaret 
ediyorlar” diyerek şov yapanlar ve sonra hükümetin verdiği 
tekliften daha düşük bir rakama imza atanlar yine bu mevcut yetkili 
sendikalardır.
 

30 Mayıs 2015 tarihinde Türk-İş ile 
Hükumet arasında imzalanan Toplu İş 
Sözleşmesinde kamu işçileri 2015 yılı 
için ikramiyelerle birlikte %21,5'e varan 
oranda zam almışken, bundan üç ay 
sonra aynı bakanla masaya oturan 
memur sendikaları III. Dönem (2016-
2017) toplu sözleşmede 2016 yılının ilk 
altı ayı için %6, ikinci altı ayı için %5'e 
beşe imza attılar.

Ayrıca, memurun %6 enflasyon alacağını gündeme dahi almadılar. 
Buradan da anlaşılacağı üzere sorun hükümette değil, hükümetle 
masaya oturan sendikalardadır.  Hükümetlerimiz kim ne isterse 
onu veriyor. Bizler sizin adınıza; sizin olması gereken ne ise onu 
isteyeceğiz.
 



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan sınavlara yönelik 

eğitim setini üyelerimizin hizmetine sunarak, online sınav 

sistemi ile din görevlilerinin sınavlara hazırlanmalarını 

sağladık.

Cami lojmanlarında oturan din görevlilerinden kira 

alınmasıyla ilgili yaşanan sıkıntıları çözdük.

Cami görevlilerinin nakillerinde geçici görev sürelerinin 

dikkate alınmamasından dolayı yaşanan mağduriyetlerin  

giderilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığına yazılı olarak 

talepte bulunduk.

Cami görevlileri nakillerinde adil bir sistemin oluşturulması 

için çaba gösteriyoruz, ayrıca D grubu kasa ve köy camilerine 

sınavsız atama yapılması için gerekli girişimlerde bulunduk.

Üyelerimizin lehine sayısız yolluk davası ile diğer konularda 

idari davalar kazandık. 

Kur'an kursu öğrencilerine, öğreticilerine, din görevlilerine ve 

din hizmetleri müktesebi bulunan personele indirimli paso 

verilmesi için yetkili makamlara taleplerimizi ilettik.

Türkiye'de ilk ve tek olan savunma merkezi oluşturarak 

üyelerimize disiplin soruşturmalarında savunma desteği 

verdik; veriyoruz.

Disiplin cezası almış üyelerimize süresi içerisinde gerekli 

itirazların yapılmasını ve iptallerini sağladık ve sağlıyoruz.

Herhangi idari yaptırım ve haksız uygulama karşısında 

avukatlık hizmeti verdik ve veriyoruz.
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Neden Bağımsız Diyanet-Sen; 
 Torpil yapmak için çaba gösteren değil, 
torpilin engellenmesi ve adil bir sistemin 
oluşturulması için çalışan,
 Uyutan ve oyalayan değil, uyandıran; öğüten 
ve öğündüren değil eğiten ve dönüştüren bir 
sendikacılık için,

 Tatil kampanyaları düzenleyen değil, tatil yapabilecek gelire 
sahip olan bir Diyanet ve Vakıf çalışanları için, 

 Umre grupları ve şirketleri oluşturan değil, umre yapmadan 
emekli olan bir din görevlisi kalmaması için çalışan,

 Dini Bayramlarda mesai ücreti değil idari izin verilen sistemin 
oluşturulması için çalışan,

 Toplu sözleşme masalarında bırakılan hak kayıplarının son 
bulması ve Diyanet ve VGM çalışanlarının daha iyi temsili 
için,

 Yüce İslam Dinini, siyasi ve ideolojik çekişmelere malzeme 
yapmayan sendikacılık için,

 Sendika (otomobil) araçlarını  ve imkânlarını yöneticilerin 
hizmetine sunan değil, imkânları üyelerinin hizmetkârı yapan 
sendikacılık için,

     Köylerde görev yapan din görevlilerinin sorunlarının çözülmesi 
yönünde çaba gösteren sendikacılık için,

    Cami görevlileri nakillerinde puan sistemi kriteri getirilmesi 
yönünde çaba gösteren sendikacılık için,

   Hak verilmez alınır gerçeğini dile getirmek için, idare ile 
personel arasında köprü olan ve istişare yapan, dik duran ama 
diklenmeyen, Ülkemizin, Milletimizin ve Memleketimizin 
birliği ve beraberliği için herkesten bir fazla çalışan 
sendikacılık anlayışı için Bağımsız Diyanet-Sen.

Neler Yaptık ve Yapıyoruz ?
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