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Başkanlığımız taşra teşkilatına açıktan vekil olarak atanan imam-hatip ve müezzin-kayyımların 

kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacakları hususunda tereddüte düşüldüğünden bahisle ilgi 

yazıyla görüş istenmektedir. 

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun “Amaç” başlıklı 1 inci 

maddesinde “Bu Kanunun amacı, kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve 

menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için oluşturdukları sendika ve konfederasyonların kuruluşu, 

organları, yetkileri ve faaliyetleri ile sendika ve konfederasyonlarda görev alacak kamu görevlilerinin hak 

ve sorumluluklarını belirlemek ve toplu sözleşme yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.” 

hükmüne; “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde “Bu Kanun, Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin 

yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel, katma ve özel bütçeli idareler, il özel 

idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda kamu iktisadî teşebbüslerinde, özel kanunlarla veya 

özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve teşekküller ile bunlara bağlı kuruluşlarda ve 

diğer kamu kurum veya kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanır.” 

hükmüne; “Tanımlar” başlıklı değişik 3 üncü maddesinde “a) Kamu Görevlisi : Bu Kanun kapsamında yer 

alan kurum ve kuruluşların kadro veya pozisyonlarında istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan 

kamu görevlilerini.” hükmüne yer verilmiştir. 

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Vekalet Görevi ve Aylık Verilmesinin 

Şartları” başlıklı değişik 86 ncı maddesinde “Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası 

uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine 

kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir…, Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz 

tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve 

mimarlık, veterinerlik, köy ve kasaba imamlığına ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahallî 

idarelerde izin şartı aranmaz) ile açıktan vekil atanabilir.” hükmü; “Vekalet, ikinci görev aylık ve ücretleri 

ile diğer ödemeler” başlıklı 175 inci maddesinde “Açıktan vekil olarak atananlar bu Kanunla memurlara 

tanınan sosyal haklardan da yararlanırlar ve bunlara ödenecek vekalet aylığının hesabına memuriyet taban 

aylığı da dahil edilir.” hükmü yer almıştır. 

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar ışığında, sendika üyeliğinin sosyal bir hak olduğu ve 

vekil olarak atanan personelin memurlara sağlanan sosyal haklardan yararlanacağı da göz önüne alındığında 

Başkanlığımız taşra teşkilatına açıktan vekil olarak atanan imam-hatip ve müezzin-kayyımların kamu 

görevlileri sendikalarına üye olabilecekleri mütalaa edilmektedir.  

 Ayrıca, Köy ve beldelerdeki sağlık evi ve sağlık ocaklarında açıktan vekil olarak atanan ebe ve 

hemşirelerin kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecekleri, Devlet Personel Başkanlığının 13/04/2010 

tarihli ve 7095 sayılı mütalaa yazısında belirtilmiştir. 

 Bilgilerinize arz ederim. 
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