


ADLİYELER SARAY YARGI 
EMEKÇİLERİ KAPIKULU 

DEĞİLDİR!
Ülkemizde yargıya ilişkin tartışmalar 

sürekli gündem olurken; örneğin adliyelerdeki 
iş yükü gündeme geldiğinde hâkim ve 
savcıların bahsedilir. Adliyeler gündeme 
geldiğinde adliye binaların büyüklükleriyle 
gündeme gelir. Adliyelerdeki bütün iş yükünü 
çeken yargı emekçilerinin sorunları ve 
talepleri çoğu zaman görmemezlikten gelinir. 
Sorunlarımızın çözümü ve taleplerimizin 
karşılanması yargı emekçilerinin doğru 
zeminde örgütlenmesi ve mücadele etmesi 
ile mümkün olacaktır.

MÜZAKERECİ DEĞİL 
MÜCADELECİ SENDİKAL 

ANLAYIŞ!
2001 Yılında çıkan 4688 sayılı Kamu Gö-

revlileri Sendikası Kanunundan sonra uzun 
yıllar Adalet Bakanlığı’nda yetkili olan sen-
dikamız yargı çalışanlarının sorunlarının çö-
zümü ve taleplerinin karşılanması için 04-06 
Eylül 2006 Tarihinde İzmir’den Ankara’ya, 
27-30 Eylül 2008 tarihinde ise Samsun’dan 

Ankara’ya Adalet Bakanlığı’na kitlesel yürü-
yüşler gerçekleştirmiş, defalarca basın açık-
lamaları, yargı yılı açılış protestoları ve iş 
bırakma eylemlerini hayata geçirmiştir. Bu 
mücadele anlayışı üzerinden Adalet Bakan-
lığı ile yapılan Kurum İdari Kurulu Görüşme-
lerinde yargı çalışanlarına havuz paralarının 
dağıtılması, fazla mesai ücretlerinin verilme-
ye başlanması, suç üstü nöbetlerinin karşılı-
ğında izin verilmesi, ulaşım yardımları v.b pek 
çok kazanımlarımız bu dönemlerde olmuştur.

TÜM YARGI SEN’DEN BES’E BÜRO EMEKÇİLERİNİN
ONURLU SESİ OLDUK!

17.02.1992 yılında kurduğumuz Tüm Yargı Sen’le ( Tüm Yargı Çalışanları Sendikası ) başlattığı-
mız sendikal süreç 2001 yılında çıkartılan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunundan 
sonra Büro Emekçileri Sendikasında devam etmektedir. Haklar yasalardan önce gelir şiarıyla fiili 
meşru bir mücadele hattı ile bağlı bulunduğumuz bakanlıklarda başlattığımız örgütlenme süreci 
sonrasında çıkan sendika yasası gereği Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere bakanlıklar, birçok Genel Müdürlük ve 
müsteşarlıklarla birlikte büro iş kolunda faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Özelde yargı emekçilerinin genelde büro emekçilerinin örgütlenmesinden sendikalaşmaya, 
sendikalaşmasından kazanımlara giden yolda onurlu bir tarih ve gelenek yarattık. 20 Aralık 1994 
yılında kamu çalışanlarının %90’nının katıldığı grevlerden, 17.18 Haziran 1995’ de 2 gün süreyle 
Ankara’nın kalbi Kızılay’ı işgal edip sahte sendika yasasına hayır diyen gelenekten geldik, 4 Mart 
1998 Kızılay direnişini, 1 Aralık 2001 görkemli grevini yaratan gelenekten geldik. Bizim tarihimiz-
de “ Kapıkulu Değil Kamu Emekçisiyiz”, “ Yüzdelik Zam Değil Toplu Sözleşme”, Grevsiz Toplu 
Sözleşme, Toplu Sözleşmesiz Sendika Olmaz” talepleri vardır. Bizim tarihimiz kamu emekçileri-
nin insanca yaşam mücadelesinin tarihidir.



lara üye olacağız sonrasında bizlerin üzerinden 
kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklardan 
habersiz…

Ya da mevcut sendika yasası gereği büro iş-
kolunu oluşturan diğer kurumlarımızdaki kamu 
emekçileri ile birlikte ortak taleplerimiz için bir 
araya gelip mücadele edeceğiz.

Yargı emekçileri olarak karar vereceğiz!

Ya haberci üzerinden örgütlenen sendikalar-
dan istifa kampanyalarına cevabımızı ya 20 yılı 
aşkın bir süreçte yarattığımız örgütlenmemize 
sahip çıkarak vereceğiz…

Ya da mevcut örgütlenmemizi zayıflatarak 
AKP hükümetinin alt yapısını hazırladığı iş gü-
vencemizin ortadan kaldırılması, performans 
uygulamaları ve iller arası rotasyon uygulama-
larına zemin hazırlayacağız. 

BÜRO MEMUR SEN’İN YETKİLİ 
OLDUĞU ADALET BAKANLIĞI’NDA 

HAK KAYIPLARIMIZ DEVAM 
EDİYOR

2011 yılından bu yana Adalet Bakanlığı’nda 
yetkili sendika Memur Sen Konfederasyonu-
na bağlı Büro Memur Sen’dir. AKP hüküme-
tinin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana 
hormonlu bir şekilde büyüyen işyerlerinde 
çalışanlara çanta dağıtan, çalışanlara hayat 
sigortası yapan promosyoncu sendikal anla-
yışın yetkili olduğu bir kurumda hak kayıpla-
rına her geçen gün bir yenisinin eklenmesini 
yargı emekçileri artık görmek zorundadır. 
İktidara yakınlığını kullanarak yargı emekçi-
lerini değişik vaatlerle oyalayan bu anlayış 
bakanlığımıza kapıkulu geleneğini tekrar ge-
tirmeye çalışmaktadır. 

YARGI EMEKÇİLERİ ARTIK 
KARAR VERMEK ZORUNDADIR!
Yargı emekçileri olarak doğru zeminde doğ-

ru talepler etrafında bir araya gelerek işyerleri-
mizde birlik olup mücadele edeceğiz ya da ik-
tidar yanlısı sendikaların peşinden giderek her 
geçen gün yaşadığımız hak kayıplarımıza seyirci 
kalacağız. 

Yargı emekçileri olarak karar vereceğiz!

Ya aralarındaki iktidar kavgaları sonucu kuru-
lan biz adliyecilerin sendikasıyız diyerek ortaya 
çıkan sendikaları sorgulamadan ya bu sendika-

YARGI EMEKÇİLERİ EMEĞİNE,
ONURUNA, GELECEĞİNE

SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR!
BES olarak Kasım ayında 2013 yılı bütçe takvimine para-

lel başlattığımız “Emeğimize onurumuza geleceğimize sahip 
çıkıyoruz” talebi ile başlattığımız eylem programımız sürü-
yor!

30 Ekim 2012’de TBMM’nde görüşülmeye başlayan 
2013-2015 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarı-
sı görüşmeleri devam ettiği süreçte 13.11.2012 tarihinde 
Adalet Bakanlığının bütçesinin TBMM’ de görüşüldüğü gün 
Ankara’da Adalet Bakanlığı illerde işyerlerimiz önünde hep 
birlikte taleplerimizi haykırdık!



YAPTIĞIMIZ BASIN AÇIKLAMALARINDA İNSANCA YAŞAM 
TALEPLERİMİZİ İFADE ETTİK! 

Gelir dağılımındaki adaletsizliğin her geçen gün daha da derinleştiği günümüzde; kamu 
emekçilerinin kazanılmış hakları ellerinden bir bir alınmakta, kamu çalışanlarının maaşlarına 
2012 yılı içerisinde yapılan ortalama %6-7 oranında maaş artışları daha kamu emekçilerinin 
cebine girmeden, başta akaryakıt olmak üzere temel tüketim maddelerine yapılan zamlarla bu-
harlaşmıştır. En son çıkarılan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu emekçilerine 
her kurumda değişik adlar altında ödenen ek ödemelerin (ikramiye, vb.) kaldırılması açlık sı-
nırı ile yoksulluk sınırı arasında yaşayan kamu emekçilerinin yaşamlarını daha da zorlaştırmış 
kamu çalışanları arasındaki ücret adaletsizliğini daha da derinleştirmiştir.

Bugün dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken minimum aylık gıda 
harcaması olarak tanımlanan açlık sınırı 1,060 TL, açlık sınırının tüketim harcamasına dağıtıl-
ması ile elde edilen yoksulluk sınırı ise 3,351 TL’dir. 

İçinde bulunduğumuz yıl toplu sözleşme adı altında sürdürülen süreçte yine belirleyici olan 
tek başına hükümet olmuş adından başka toplu sözleşme ile alakası olmayan bir süreç hâkim 
kılınmıştır.  Önümüzdeki yıl için hükümetin tek taraflı olarak yaptığı belirleme ile kamu çalışan-
larına %3+3’lük maaş artışı öngörülmüş kamu çalışanlarının önemli bir kısmı yoksulluk sınırı-
nın altında yaşamaya mahkûm edilmiştir.

Ülkemizde gelirini maaş ve ücret adı altında alan emekçilerin dolaysız olarak ödedikleri 
vergiler ellerine bile geçmeden doğrudan kaynaktan kesme usulü ile ödediklerinden bu konuda 
tasarrufları söz konusu bile değildir. Emekçilerin sırtındaki asıl vergi yükü ise zorunlu tüketim 
maddeleri yani temel ihtiyaçlarını giderirken ödedikleri KDV, ÖTV vb. dolaylı vergilerden 
oluşmaktadır.

Sosyal devlet olmanın gereği olan eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhane, yemekhane, 
çocuk bakım evi, kreş vb. tesislerin giderlerinin tamamının tesislerin işletilmesinden elde edile-
cek gelirlerden karşılanması hüküm altına alınmaktadır. Bu koşullarda kamuya ait olan sosyal 
tesislerden faydalanırken ödenen bedel piyasa koşullarının insafına bırakılmaktadır. 

Adalet bakanlığında çalışan yargı emekçilerinin yıllardan bu yana birikmiş ekonomik, özlük 
ve sosyal talepleri sendikamızın onlarca yıldır sürdürdüğü mücadeleye rağmen 2013 yılı bütçe 
tasarısında da yerini bulamamıştır. Ülkemizde adliye denildiğinde son zamanlarda adeta bir 
biri ile rekabet edercesine yapılan adalet sarayları akla gelmektedir. Türkiye’nin, Avrupa’nın en 
büyük adalet sarayı denilirken nihayet İstanbul Kartal’da inşa edilen dünyanın en büyük adalet 
sarayı önümüzdeki yılbaşı itibari ile hizmete girecektir. Adliyeler saray adliye çalışanlarının da 
kapıkulu olarak görüldüğü bir anlayış maalesef günümüzde de devam ettirilmek istenmektedir.



TALEPLERİMİZ

Adliyelerdeki iş yükü her geçen gün artmakta iş yüküne paralel ola-
rak, yargı emekçileri çoğu zaman mesai bitiminde ve tatil günlerinde 
çalışmak zorunda kalmaktadırlar.  2013 yılı bütçesinde fazla çalışma 
karşılığında ödenen ücretler kaldırılmaktadır. Sendika olarak önce-
likli talebimizin çalışanların sırtındaki iş yükünün azaltılarak fazla 
mesai yapılmasına gerek kalmayacak bir iş düzeninin oluşturulma-
sıdır. Sonrasında ise bu güne kadar fazla mesai adı altında çalışan-
lara yapılan ödemeler günün koşullarına uygun hale getirilerek ek 
ödemelere dâhil edilmelidir.

Diğer kamu çalışanlarında olduğu gibi yargı emekçilerinde de 
emekli olunduğunda maaşlar % 50-60 oranında azalmaktadır. 
Bu durumda emekliliği hak ettiği halde ekonomik ihtiyaçların-
dan dolayı çalışmak zorunda kalan binlerce yargı emekçisi bu-
lunmaktadır. Bu sebeple maaş dışında yargı emekçilerine öde-
nen diğer ücretler emekli aylığına dâhil edilmelidir.

Genel olarak kamu çalışanları yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Konfederasyo-
numuz tarafından hesaplanan yoksulluk sınırı olan 3.351 TL taban aylık olarak tüm kamu 
çalışanlarına verilmelidir.

3717 yeniden düzenlenerek keşif ücretleri tek bir havuzda toplanıp, tüm yargı emekçile-
rine eşit bir şekilde dağıtılmalıdır.

Adalet Bakanlığı’nın sosyal tesisleri sınırlı sayıda olduğundan tüm çalışanların ihtiyaç-
larını karşılayacak yeterlilikte sosyal tesis açılması için çalışmalar başlatılmalı; özellikle 
çalışanların önemli bir oranın kadın olduğu bakanlığımızda yeteri kadar kreş açılmalıdır.

Yargı emekçilerinin yemek ve ulaşım sorunlarının çağımızın ihtiyaçlarına uygun olarak 
çözümü de ivedilikle sağlanmalıdır.

Yardımcı hizmetler sınıfında olan mübaşirlerin genel idari hizmetler sınıfına alınması 
için ivedilikle yasal düzenleme yapılmalıdır. 

Yargı emekçilerinin yaşadığı sorunların çözümü için Başta AKP Hükümeti olmak üzere 
Adalet Bakanı ve tüm sorumluları yargı emekçilerinin sorunlarına çözüm bulmaya davet 
ediyoruz!



Ulaşım Yardımları İçin 19 Kasım’da 
Başlattığımız Eylemlerimiz

Devam Edecek:

KAZANILMIŞ HAKLARIMIZDAN 
ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ!

13 Kasım 2012 tarihinde Adalet Bakanlığı 
Bütçesi görüşülürken yaptığımız eylemler-
den bir gün sonra Adalet Bakanlığı yayınladı-
ğı bir yazıyla hukuki ve ekonomik sebeplerle 
2013 yılından itibaren ulaşım için bilet yardı-
mı yapılmayacağını açıklamıştır. Bu gelişme 
de bizlere göstermiştir ki yargı emekçilerinin 
talepleri için doğru zeminde örgütlenme ve 
mücadele etmekten başka çıkar yolları yok-
tur…

BES YETKİLİ SENDİKA İKEN 
KAZANDIĞIMIZ ULAfiIM YARDIMI BÜRO 

MEMUR SEN YETKİLİ SENDİKA İKEN GASP 
EDİLİYOR!

Yaptığımız eylemlerde yaptığımız basın 
açıklamasından:

  Sendikamızın mücadelesi sonucu aldığı-
mız ulaşım yardımları yargı emekçilerinin en 
önemli kazanılmış haklarından birisidir. Ada-
let Bakanlığına soruyoruz; 

• Ulaşım giderlerimizin ödenmemesi 
hangi ekonomik ve hukuki gerekçele-
re dayanmaktadır?

• Biz biliyoruz ki Adalet Bakanlığının 
kaynak sorunu yoktur. Sadece adliye-
ler saray yargı emekçileri ise kapıkulu 
olarak görüldüğü için bu kararlar alın-
maktadır.

• Adalet Bakanlığını bir an önce bu ka-
rarından vazgeçmeye ve ulaşım gider-
lerini karşılamaya çağırıyoruz.  

• Ücret adaletsizliğine son verilerek, 
her türlü ek ödeme ve fazla mesai 
ücretlerinin maaşımıza yansıtılmasını 
talep ediyoruz. 

• Ulaşım hakkımızdan vazgeçmeyece-
ğiz.

• Yargıda adalet istiyoruz.

EK ÖDEMELERİMİZ VE FAZLA 
MESAİLER MAAŞLARIMIZA 

DÂHİL EDİLMELİDİR!
Genelde büro emekçilerinin özelde isi yar-

gı emekçilerinin ek ödeme v.b adı altında elde 
ettikleri gelirlerin emekli aylığına dâhil edil-
memesi yargı çalışanlarının emekliliği önün-
de ciddi bir engel olarak devam etmektedir. 
Ya emekliliği hak ettiğimiz halde çalışmak zo-
runda bırakılıyoruz ya da emeklilik hayatında 
sefalete mahkûm ediliyoruz.

Yine 01.01.2013 yılına kadar işyerlerimizde 
yaşanılan ağır koşullar ve iş yükünün 
karşılığında bizlere iyileştirme mantığı ile 
ödenen fazla mesailer kaldırılmış/sınırlan-
dırılmış bulunmaktadır. Sendika olarak fazla 
mesai uygulamalarına karşı olmakla birlikte 
çalışanlarımızın gelir kaybına uğramasına ta-
hammül etmemiz söz konusu değildir.

Aralık ayı içerisinde ek ödeme ve fazla 
mesailerimizin maaşlarımıza dahil edilmesi 
talebi ile ülke genelinde topladığımız dilek-
çelerimizi 20 Aralık 2012 tarihinde yaptığımız 
yarım günlük iş bırakma eyleme ile bakanlık-
larımıza gönderdik…



28 ŞUBAT 2013 PERŞEMBE GÜNÜ
BÜRO EMEKÇİLERİ OLARAK İŞ BIRAKIYORUZ!

YARGI ÇALIŞANLARI OLARAK 14 ŞUBAT 2013 
PERŞEMBE GÜNÜ TALEPLERİMİZİ İFADE ETMEK 

VE HAK KAYIPLARIMIZA DUR DEMEK İÇİN 
İŞYERLERİMİZ ÖNÜNDE BORDRO YAKMA EYLEMİ 

YAPACAĞIZ!

28 fiubat 2013 tarihinde ülke genelinde ya-
pacağımız iş bırakma eylemi ile taleplerimizde-
ki ısrarcılığımızı bir kez daha ortaya koyacağız.

NİÇİN 28 ŞUBAT:

Ülkemizde 25 fiubat-3 Mart tarihleri arası 
vergi haftası olarak kutlanmaktadır. Ülkemiz-
de uygulanan maliye vergi politikaları geli-
nen noktada emekçileri yoksullaştırmanın en 
önemli aracı haline gelmiştir. Bizlerin doğru-
dan ve dolaylı olarak ödediğimiz vergiler he-
saplandığında yoksulluk sınırının altında maaş 
alan bizlerin her birimizin birer vergi rekortme-
ni olduğu ortadadır.

Tüm taleplerimizin yanında;

• Sendikalarımız tarafından açıklanan aç-
lık sınırı gelirinden vergi ve diğer kesin-
tilerin yapılmaması!

• Sendikalarımız tarafından açıklanan 
yoksulluk sınırının en alt vergi dilimin-
den vergilendirilmesi,

• Temel tüketim maddeleri ve hizmet alı-
mından dolaylı vergilerin kaldırılması,

• Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alın-
ması,

• Servet vergisi konulması ve herkesten 
kazancına göre vergi alınması,

• Savaşa, Sermayeye Değil; Emekçiye İn-
sanca Yaşam İçin Bütçe.

Talepleri ile 28 Şubat 2013 tarihinde iş bı-
rakıyoruz! 

Büro emekçileri olarak yargıda, vergide, 
sosyal güvenlikte adalet için iş bırakarak 
alanlarda olacağız…

Şimdiden tüm yargı emekçilerini maaş bordrolarını yanlarına alarak yapacağımız basın 
açıklamalarına davet ediyor, bizi kazanımlara götürecek yolun örgütlenme ve mücadeleyle 
mümkün olacağının altını bir kez daha çiziyoruz.

KAPIKULU DEĞİL YARGI EMEKÇİSİYİZ!

KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA YA HEP BERABER YA HİÇ BİRİMİZ!

İNSANCA YAŞAM, GÜVENLİ BİR GELECEK İSTİYORUZ!
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