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TEMETTÜLER KOMJSUflDA riAIIŞgAYA BAŞVURUYORUZ
Kamu İktisadi Teşekküllerinde çalışan personele 1976 yılı içinde ödenerek, 1977 yılında
ödenmesi gereken ikramiyelerin mahsubu suretiyle geri alman temettülerin bu şekilde
kesilmiş olması, çalışanların kazanılmış haklarına ve idare hukuku kurallarına aykırı
bulunmaktadır'^-Temettüler, halen kimi kamu iktisadi teşekküllerinde kesilerek geri
alınmış, kimilerinde ise haıüz 1977 yılı ikramiyeleri ödenmemiş olduğundan geri alma
işlemine başlanmamıştır. Ancak bu kurtunlarda da, geri alma hazırlıkları tamamlanmış
b ul unmakt adır •
TÜTED,Ankara Şubesi, daha aıce de kamu oyuna açıkladığı gibi mahkane kararı olmaksızın
temettülerin geri alınabilmesinin olanaksız olduğunu bir kez daha vurgular».
Mtekim bazı kuruluşlarda temettüler olağan ikramiyelerden kesinti yapılarak geri alı
nırken; bazı kuruluşlarda ise geri almanın sağlanabilmesi için dava açma yoiu sezil
mektedir. Bu da, TÜTED'in daha başia söylediklerinin doğruluğunu kanıtlamaktadır.
Temettülerin geri alınabilmesi için kurumlar yönetim kurulları üzerinde baskı, haciz ve
ve benzeri yöıtemler
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kanun hükümlerince, gerek temettü? erin geri alınmasının özündeki haksızlık, gerekse
kesinti yapmadaki usulsüzlük nedeniyle, geri alma mümkün değildir» Bu ise, kcnunun
bir yargı denetimine götürülmesini:' zorunlu kılar.
Bu nedenle TÜTED temettülerin geri alınması işlemlerinin
nin zorunlu görmektedir.

yargı organın~ götürülmesi

TÜTED üyelerinin favalarının açılabilmesi için aşağıdaki belge ve masrafları en kısa
zamanda TÜTED temsilcilerine veya TÜTED Ankara şubesine iletmesi gerekmektedir*
1- Teoottülerin ..ödenmesine-dair

1976 yılı bordrosu i* e kesintilere dair 1977 yılı

bordrolarının ayrı ayrı üçer adet suretleri, (henü^ 1977 yılı ikrar iyeleri ödenmeyen,
dolayısıyla kesinti yapılmamış kuruluşlar için 1977 yılı bordrosu, kesinti yapıldık
tan sonra alınmalıdır.)
2- TÜTED Hukuk Danışmanı Avukat Erşen Sansal adına notere1’üt çıkarılacak 2 nüsh&ı
vekaletname veya dajia az para ödeyerek topluoa çıkarılabilecek vekaletnamenin kişi
sayısı kadar fotokopisi.
3-

Danıştay dava masirafı olarak 137 TL.

Bunun dışındaki giderler TÜTED Ankara Şubesi tarafından karşıl anaç ak t \r, Bazı kuruluş
ların belirttiğinin aksine toplu davalarda avukatlık ücreti 1000 TL değil, 90 TL1dır.
Karar çalışanlardan yana çıkmadığı takdirde bu miktar TÜTED Ankara Şubesi tarafından
karşıl anacaktır.
JjiOT: TEK,MTA ve EİE'deki TÜTED üyeleriyle bu sorunu tüm ayrıntılarıyla tartışmak üzere
19.lvisan.1977 Salı günü saat 18-1.30'da uzman1 -rır da kaiılacağı t ir toplantı düzenlen
miştir. TÜTED Salonundaki bu toplantıya tüm üyelerimiz katılmalıdır»

