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Başkanlığımız cezaevi vaizlerinin, cezaevlerinde görevli oldukları sürece herhangi bir sendikaya 

üye olup olmayacakları hususunda tereddüte düşüldüğünden ilgi (a) yazıyla görüş istenmektedir. 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun Tanımlar başlıklı 3 

üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, “Kamu görevlisi: Bu Kanun kapsamında yer alan kurum 

ve kuruluşların kadro veya pozisyonlarında istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan kamu 

görevlilerini,”, (e ) bendinde, “Kurum : Kuruluş kanunları veya kuruluşlarına ilişkin mevzuatlarında 

görev, yetki ve sorumlulukları belirlenen, hizmetin niteliği ve yürütülmesi bakımından idarî bir bütünlüğe 

sahip işyerlerinden oluşan kuruluşları,” şeklinde tarif edilmiştir. 

Aynı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde, “Ceza infaz kurumlarında 

çalışan kamu görevlileri” nin sendikaya üye olamayacağı ve sendika kuramayacağı belirtilmiştir. 16 ncı 

maddesinin beş ve altıncı fıkralarında da, Çekilme, göreve son verilmesi veya sair nedenlerle kamu 

görevinden ayrılanların üyelikleri, sendika şubesi, sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri, 

farklı bir hizmet koluna giren kuruma atananlardan sendika üyesi olanların ise üyelikleri, varsa sendika 

şubesi ve sendika organlarındaki görevlerinin sona ereceği, ancak varsa konfederasyon organlarındaki 

görevlerinin devam edeceği, emekliye ayrılanların sendika şubesi, sendika veya konfederasyon 

organlarındaki görevlerinin ise seçildikleri dönemin sonuna kadar devam edeceği belirtilmiştir. 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 15 inci maddesinin 

birinci fıkrasının (k) bendindeki, “Ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlileri” ifadesinden maksat, 

kadrosu bu kurumda olan, özlük ve mali hakları bu kurum tarafından karşılanan kamu görevlileri 

anlaşılmalıdır. Cezaevi vaizlerinin kadrosu Başkanlığımızda (İl ve ilçe müftülüklerinde) bulunmakta olup, 

mali ve özlük hakları da Başkanlığımızca karşılanmaktadır. Cezaevi vaizleri, Başkanlığımız ile Adalet 

Bakanlığı arasında yapılan bir protokol çerçevesinde ceza infaz kurumlarında görevlerini ifa 

etmektedirler. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde, cezaevi vaizlerinin görevleri; 

görevlendirildiği ceza infaz kurumları ve eğitim evlerinde Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı 

arasında imzalanan 10/2/2011 tarihli Tutuklu ve Hükümlülerin Dini ve Ahlaki Gelişimlerini Sağlamaya 

Yönelik Protokolde belirlenen görevleri yapmak, müftülükçe hazırlanan programa göre her hafta cuma 

vaktinde camilerde vaaz etmek ve görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak olarak sayılmıştır. 

Burada da görüleceği üzere cezaevi vaizleri, sadece ceza infaz kurumlarında görev yapmamakta, bu 

görevleri yanında cezaevi dışında da görevlendirilebilmektedir. 

 Ayrıca, geçici süre ile başka kurumlarda görevlendirilen sendika üyesi veya yöneticisi kamu 

görevlisinin, sendika üyeliğinden ayrılacağına veya istemesi ve şartların oluşması halinde 

görevlendirildiği kurumdaki sendikaya üye olacağına dair mevzuatta herhangi bir hüküm 

bulunmamaktadır. 

Açıklanan sebeplerle, sendika üyesi veya yöneticisi olan cezaevi vaizlerinin ceza infaz 

kurumlarında görevlendirilmeleri sebebiyle, sendika üyeliğini veya yöneticiliğini sürdürmesinde herhangi 

bir engelin bulunmadığı mütalaa olunmaktadır. 

Diğer taraftan, ilgi (b) mütalaamızın da uygulamada birlikteliği sağlamak için, işbu mütalaamız 

çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
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