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146 nolu genelge aşağıdaki şekilde yenilenmiştir:
6009 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun”
30 maddesi ile 3717 sayılı Adli Personel ve Devlet Davalarını Takip
Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanunun
Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunun 2 inci maddesi
değiştirilmiş olup, aynı kanunun 31’nci maddesi ile 3717 sayılı Kanununa
geçici 2 inci madde eklenmiştir.
3717 sayılı Adli Personel ve Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol
Gideri ve Tazminat Verilmesi Hakkında Kanuna eklenen Geçici Madde
2 uyarınca, 21.11.2008 tarihinden yasanın Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girdiği 01.08.2010 tarihine kadar banka hesaplarına yatırılan
paraların, çalışan personele çalışma süresi dikkate alınarak değişiklikten
önce yürürlükte bulunan kanun hükümlerine göre dağıtımı öngörülmüş olup,
buna ilişkin usul ve esaslar aşağıda düzenlenmiştir.
1- 21.11.2008 tarihi ile kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihe
kadar havuz hesabı veya benzer adlar altında açılan banka hesaplarında
biriken paraların dağıtımı, 3717 sayılı Kanunun 2 inci maddesinin Anayasa
Mahkemesinin iptalinden önceki hükümleri ile bu konuya ilişkin
düzenlemelerin yer aldığı Adalet Bakanlığının 127 Nolu Genelgesinde yer
alan hususlar dikkate alınarak yapılacaktır. Doğum nedeniyle mazeret izni
kullanan personele, sadece kanuni izin süresi ile sınırlı olarak 16 hafta, çoğul
gebelikte 18 hafta ödeme yapılacaktır.
2- Öncelikle 21.11.2008 tarihi ile 31.07.2010 tarihleri arasında halen
görevi başında olanlar, emekli olan, başka mahalle atanan, görevden ayrılan,
göreve yeni başlayan, geçici görevli olarak görevlendirilen ve geçici görevi
bitip ayrılanlar, ölüm veya disiplin nedeniyle görevi sona erenler dahil
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olmak üzere görev yapılan her bir adli ve idari yargı biriminde, personelin
görevde bulunduğu çalışma süresi dikkate alınarak aylık hak sahibi listeleri
yapılacaktır.
3- Her yargı birimi her ay sonu itibariyle banka hesap bakiyelerini
tespit ettikten ve Bakanlığa gönderilecek %10 miktarları ayırdıktan sonra
http://3717.adalet.gov.tr/3717.zip adresinde mevcut yenilenen 3717 Sayılı
Adli Personel ve Devlet Davalarına Takip Edenlere Yol Giderleri ve
Tazminat Verilmesi programı kullanılarak aylık listeler hazırlayacaktır.
4- Banka hesaplarında mevcut paraların her ay sonu bakiyesinin
% 10’u T.C. Ziraat Bankası Tandoğan Şubesi Adalet Bakanlığı Đdari ve Mali
işler Dairesi Başkanlığının TR440001001282 39008876-5002 nolu hesabına
havale edilecek, bu havaleler ve aylık tutarlarını gösteren listeler
http://3717.adalet.gov.tr/ adresinde mevcut programdaki adımlar takip
edilerek ilgili tablolara gerekli bilgiler girilerek hazırlanacak ve UYAP
ortamında Đdari ve Mali işler Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.
5- Yukarıda belirtilen usul ve esaslara göre kişi bazında hazırlanacak
ödeme listeleri personelin görebileceği ilan panolarında ve varsa adliyenin
internet sitesinde 10 gün süre ile ilan edilecek ve ilan süresinde olası itirazlar
değerlendirildikten sonra 5 gün içinde ödemeler yapılacaktır.
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

Sadullah ERGĐN
Bakan
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