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  Sayı  : Haksen/2019-27                19.06.2019 
                    Konu: Görüş, öneri  ve taleplerimiz 

     
Sayın Mehmet ARI 

               T.C. Adalet Bakanlığı  
                Personel Genel Müdürü 

 

Sayın Genel Müdürümüz, 

Adalet Bakanlığı personelinin sendikamıza ilettiği öneri, talepler ile sendikamızın 
tespit ettiği konulara ilişkin raporumuz ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
    
 
  
             Ayhan Çivi 
          Genel Başkan 

Ek: Rapor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HAKSEN 
Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu 

GENEL MERKEZİ 
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ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ İÇİN   

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE TALEPLERİMİZ 

  

ADALET HİZMETLERİN SINIFININ OLUŞTURULMASI  

657 sayılı DMK’ da çeşitli hizmet sınıfları ihdas edilmiş olmakla birlikte adalet 
hizmetlerinin sunulmasında görev ve sorumluluk taşıyan personeli kapsayacak şekilde 
bir hizmet sınıfı bulunmamaktadır. Bu durum personelin mali ve sosyal hakları yönünden 
mağduriyetine neden olmaktadır. 

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 2012 yılı Eylül ayında yayınlanan yargı 
reformu strateji taslağının 6/16 ncı maddesinde 657 sayılı DMK’ da adalet hizmetleri 
sınıfının oluşturulmasının kararlaştırıldığı, belirtilmiş olmakla birlikte bu konuda bir 
düzenleme yapılmamış olup gerekli çalışmaların yapılması önem arz etmektedir. 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ 

375 sayılı KHK’nın EK 17 nci maddesinde; iş yoğunluğuna göre mahkemelerde görev 
yapan personelinin yüzde 30 unu geçmemek üzere ayda 50 saat olmak üzere yılda 300 
saate kadar fazla çalışma ücreti ödeneceği, belirtilmektedir. 

Bu kapsamda, Adalet Bakanlığınca yayımlanan genelge gereğince, mahkemelerin belirli 
sayıda dosya kriterlerini yerine getirmeleri ve fiilen fazla çalışma yaptıklarına dair tespit 
yapılması halinde bir kısım personele fazla çalışma ödemesi yapılmaktadır. 

Bu uygulama ile mahkeme dışındaki birimlerde çalışan personele herhangi bir ödeme 
yapılmamaktadır. 

Fazla çalışma ödemesinin, adliyelerde çalışan tüm personele eşit bir şekilde yapılması 
için yeniden düzenleme yapılması halinde personelin mağduriyeti giderilmiş olacaktır. 

ADALET PERSONELİNİN EK GÖSTERGELERİNİN YÜKSELTİLMESİ  

Bazı meslek mensubu kamu personeline 3600 ek gösterge verilmesi için yapılacak 
çalışmalar kapsamına, Adalet Bakanlığı’nda görev yapmakta tüm personelin de alınması. 

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KADROYA GEÇİRİLMESİ 

Adalet Bakanlığında 657 sayılı Yasa’nın 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak görev 
yapan personelin kadroya alınması.  

ADLİYE PERSONELİNİN YARGILANMA USULÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ  

Adliye çalışanı olarak görevlerini idame ettiren devlet memurları özlük hakları itibari ile 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi iken, haklarında soruşturma açılması, 2802 
sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 116 ncı maddesindeki; 

Bu kısımda yazılı memurların görevlerinden doğan suçlarından dolayı bulundukları yer 
Cumhuriyet Savcılığınca doğruya genel hükümler dairesinde soruşturma ve kovuşturma 
yapılır.“ şeklindedir. 
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Devlet memurlarının Anayasamızın 129 uncu maddesi ile güvence altına alınmış olmakla 
birlikte Adalet Bakanlığı’nda görev yapan devlet memurlarının yargılanma usulü 
Anayasamızla çelişki oluşturmaktadır.  

Bu nedenle, Adalet Bakanlığı personelinin soruşturma ve yargılanmasının Bakanlığının 
iznine tabi tutulması gerekmektedir. 

MAHKEMELERDE GÖREV YAPAN PERSONELİN GÖREV TANIMLARININ ADİL BİR ŞEKİLDE 
YENİDEN YAPILMASI. 

MÜBAŞİRLERİN YAZI İŞLERİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ SINAVLARINA KATILMASI 

Mübaşirlerin Genel İdari Hizmetler Sınıfına alınması nedeniyle Görevde Yükselme 
Yönetmeliğinde değişiklik yapılmak suretiyle gerekli şartları taşıyan Mübaşirlerin Yazı 
İşleri Müdürlüğü ve İdari İşler Müdürlüğü sınavına katılmasının sağlanması. Ayrıca, 
Askeri Yargıdan geçen Mübaşirlerle eşitliğin sağlanabilmesi için 5. Derecenin altına 
inebilmelerinin sağlanması. 

MÜBAŞİR OLARAK GÖREVLENDİRİLEN YARDIMCI HİZMETLİ PERSONELE İLAVE ÖDEME 
YAPILMASI 

Mübaşir sayısının yeterli olmadığı Adliyelerde Komisyon kararı ile Yardımcı Hizmetli 
personele Mübaşirlik görevi yaptırılmaktadır. Bu görevi yerine getiren personelin görev 
ve sorumluluğuna uygun olarak Mübaşirlerin yararlandığı mali hakların verilmesi. 

KEŞİF NEDENİYLE PERSONELE ÖDENEN YOL ÜCRETLERİNİN ARTIRILMASI 

6009 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesine göre keşif görevi yapan personele keşif 
harçların ancak yüzde 29’u yol ücreti olarak ödenmektedir. 

Söz konusu ödemelere esas alınan gösterge rakamlarının günümüz koşullarına göre 
artırılması. 

NÖBET ÜCRETİ ÖDENMESİ 

Mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde nöbet görevi verilen personele nöbet 
ücreti ödenmesi. 

BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLMESİ 

Emeklilerde olduğu gibi personele de dini bayramlarda bayram ikramiyesi ödenmesi 

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVLARIN ÜCRETSİZ YAPILMASI. 

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılan personelden alınan sınav 
başvuru ücretlerinin kaldırılması. 

BANKA PROMOSYONLARININ EŞİT ŞEKİLDE DAĞITILMASI 

Adalet Bakanlığı personelinin maaşlarının banka yoluyla ödenmesi için yapılan anlaşma 
gereğince ilgili bankadan tahsil edilen promosyondan, personele 500 TL seyyanen ve 
personelin maaşının yüzde 10’ u oranında ödeme yapılmaktadır. 

Bundan sonraki sözleşmelerde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi tüm 
personele eşit şekilde promosyon ödemesi yapılması. 
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ADALET PERSONELİNE FİLLİ HİZMET ZAMMI VERİLMESİ 

Çalışma şartlarının zorluğu neden yıpratıcı görevlerde çalışan kamu görevlilerine yapılan 
hizmet zammının (yıpranma payı) Adalet personeline de verilmesi. 

ULAŞIM ÜCRETLERİNİN ARTIRILARAK TÜM BÜYÜKŞEHİRLERDE ÖDENMESİ 

Ankara, İstanbul ve İzmir de görev yapan yargı personeline ulaşım kartı verilmektedir.  
Bu ödemeler, işyerine birkaç aktarma ile gelen personelin ulaşım giderini karşılamakta 
yetersiz kalmaktadır. 

Diğer taraftan ulaşım kartlarının tüm büyükşehirlerde çalışan personele verilmesi 

ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATININ ARTIRILMASI  

Adalet Bakanlığında görev yapan personele ödenen tazminatların yükseltilmesi.Ayrıca, 
Mübaşirlerin GİH’e alınmasına rağmen Adalet Hizmetleri Tazminat oranında bir 
değişiklik meydana gelmemiştir. Yeni düzenlemeye uygun olarak Adalet Hizmetleri 
Tazminat oranlarının yükseltilmesi. 

BÜYÜKŞEHİRLERDE GÖREV YAPAN PERSONELE İLAVE EK ÖDEME YAPILMASI 

Personelin başka illere nakil taleplerinin yoğun olduğu başta İstanbul olmak üzere yaşam 
koşullarının zorluk derecesine göre büyükşehirlerde görev yapan personele ilave ek 
ödeme yapılması. 

VEZNEDARLARA İLİŞKİN HUSUSLAR  

Adliyelerde görev yapan veznedarların yaptıkları görevin riski nedeniyle 
sorumluluklarına karşılık kasa tazminatı verilmesi ve kadro derecelerinin hizmet 
sürelerine göre yükseltilmesi. 

Adliyelerde veznedar hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için müdürlükler 
oluşturulması. 

EMANET MEMURLARI 

Adli Emanet Memurlarının çalışma koşulları ve mali haklarına (harcırah, giyim yardımı, 
mali sorumluluk zammı, adalet hizmeti tazminatı vb.) ilişkin düzenleme yapılması. 

KLAVYE SINAVLARININ PERSONEL ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ 

Her ne kadar Zabıt Kâtiplerinin klavye becerilerinin artırılmasına yönelik bir uygulama 
olduğu belirtilse de yıllardır Zabıt Kâtibi olarak görev yapan personelin tekrar klavye 
sınavına alınması psikolojik baskı oluşturmakta ve çalışma motivasyonunu olumsuz 
etkilemektedir.  

ÇALIŞMA ORTAMLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE UYGUN HALE GETİRİLMESİ 

Personelin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için çalışma ortamlarının İş Sağlığı ve 
Güvenliği yasasına uygun olarak düzenlenmesi. 


