
 Sayın Emeklimiz, 

 Bu yazı 24.03.2011 tarihinde göreve geldiğimiz andan itibaren yaşadıklarımızı, 

sorunlarımızı, hedeflerimizi sizinle paylaşmak adına kaleme alınmıştır. 

 Görev devir teslim sonrası yaşadığımız ilk sorun 01.04.2012 itibariyle 1986 yılından 

bugüne kadar sorunsuz kesilen üyelik aidatları sandığımız nezdinde bulunan 

muvafakatnameler yok sayılarak kesilmemiş, derneğimize kaynak sıkıntısı yaratılmak 

istenmiştir. Bu sorunumuzu aşmak adına sandık yönetimiyle diyaloglar sürdürülmekte olup 

yanlış bilgilendirildiklerini düşündüğümüz konulara açıklık getirilmeye çalışılmaktadır. 

 Sayın emeklimiz zaman durmak zamanı değildir bundan bir ders çıkararak 

derneğimizin gelecekte de böyle sorunlar yaşamaması için yeni bir yapılanmaya gidilmiştir. 

- Yazımız ekinde üye bilgilerinin ve muvafakatnamelerin güncellenmesi için gönderilen 

formların ve üyelik formu arkasındaki anketin eksiksiz doldurulmasını 

- Kurumsal kimlik kartlarımızı düzenlemek için 2 adet vesikalık fotoğrafın şubelere veya genel 

merkezimize gönderilmesini rica ederiz.(resimlerin arkasına adı-soyadı ve sicil numarası 

yazılması) 

 Bilindiği gibi üyelerimiz 2001 yılından bu yana hak kayıplarını alabilmek için adli 

mücadele içine girmiştir. Mahkemeleri tam kazanıyoruz derken çıkarılan torba yasa ile 

haklarımız gasp edilmiştir. Bu durum muhalefet partisi kanalıyla Anayasa Mahkemesine 

iletilmiştir. 

 Ne acıdır ki bankamız emeklilerini yakından ilgilendiren bu konuda bugüne kadar 

Anayasa Mahkemesi nezdinde hiçbir girişimde bulunulmamıştır. Bunun yanında dava 

açmayan emeklilerimiz Temmuz 2012 zaman aşımıyla karşı karşıya gelecektir. 

 İlke ve prensipleri belirleyen tüm şube yöneticilerinin katılımıyla oluşan yönetimimiz 

desteğinizle bu sorunlarında üstesinden gelecektir.  

 Bu konuyla ilgili ilk olarak Anayasa Mahkemesine müdahil olarak müracaat etmek 

üzere hazırlıklarını tamamlamıştır. Müracaat dilekçemizin altını doldurmak üzere ülkemizin 

önde gelen hukukçularının görüşü alınmıştır. Dava açamayan zaman aşımı sorunu yaşayan 

üyelerimiz içinde hukukçulardan görüş alınmıştır. Bunun için iki yol belirlenmiştir. 

1- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine müracaat etmek  
2- Kaybedilse de dava açmak 

 
İnsan Hakları Mahkemesine başvurmak için ülkedeki ulusal mahkemelerde tüm hukuk 

yollarının tıkanması gerekmektedir. Ancak dava açamayan 3000 emeklimizin çıkış noktası 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin iç hukuk kurallarının tüketilmesi şartının istisnaları 

başlığında belirlenmiştir. Bunlar: 

a) İç hukuk yollarının ETKİSİZ OLMASI 

b) Engelleyici bir yasanın bulunması 

Bu maddeler 6111 sayılı torba yasanın 53. Maddesi ile iç hukuk yolarını 

tükenmesini beklemeden AİHM dava açma hakkını üyelerimize sağlayacaktır. 



 

 

Bu yolun maliyeti dava açmaktan çok daha ucuzdur. Bununla ilgili  Vakıflar Bankası 
Hoşdere Şubesinde 00158007299822545 numaralı  Hukuk fonu hesabı oluşturulmuştur. Bu 
süreçte açılacak davalarla ilgili 100.00 TL(Yüz TL) yatırmak yeterli olacaktır.  

 
Açılacak bu davalar zaman aşımını kesmeyecektir. Ancak derneğimizin anayasa 

mahkemesinin gündeminde bulunan torba yasasının iptali konusundaki haklı talebimizi 
güçlendirecektir.Konuyla ilgili hukukçularla yapılan görüşmelerde emeklilerimizin zaman 
aşımından kaynaklanan mağduriyetlerini giderebilmek için hem AİHM hem de hukuk sürecini 
başlatmaları önerilmektedir. Konu detayları ile ilgili bilgi almak isteyen üyelerimiz için şube ve 
dernek telefonlarımız kesintisiz hizmetinizdedir. 

Bu yazı sızlanmak ve mazeretler arkasına sığınmak için değil dertleşmek ve 

paylaşmak adına kaleme alınmıştır. Zira bizim bizden başka dostumuz yoktur. 

Yönetimimizin bir diğer projesi ise dedikodu ve fısıltıları önlemek adına daha güncel 

ve aktif web sitesi ile ikinci yaşam dergisini kesintisiz üyelerimize ulaştırabilmektedir. Zira 

habercilikte esas olan olayları ve gelişmeleri duyumlardan değil kaynağından öğrenmektir. 

Bu yazımız ekinde sizinle paylaşmak istediğimiz bir diğer konuda sandıkların delege 

seçimleridir. Aday adaylarının belirlenmesi konusunda yaptığımız araştırmada çok sayıda 

üyemize seçim zarflarının gönderilmediğini tespit etmiş bulunmaktayız. Ne yazıktır ki aynı 

dönemde bankamız dergisi tüm emeklilerimize özel kurye ile gönderilmiştir. Duruma bakınca 

acaba biz mi kötü niyetli düşünüyoruz diyoruz takdir sizindir. Ancak daha da önemlisi olan 

Emekli Sandığı ve Özel Sandık delege seçimleri ile ilgili aday listeleri 15.04.2012 itibariyle 

posta ile 30.04.2012 tarihinde sandıklarda olmak üzere gönderilmeye başlanmıştır. 

Derneğimizde zaman kaybetmeden ortak emekli adaylarını belirleyerek ekte sizlerin bilgisine 

sunmuştur. 

Sizden ricamız gönderilen liste dernek yönetiminin listesi olmayıp siz emeklilerimizin 

listesidir. Görülen adaylara sempati, duygu ve tanıyıp tanımama kriterleri ile bakmadan 

derneğimize güvenerek, sizin adaylarınız olduğuna inanarak bir sivil toplum örgütü olmanın 

bilinciyle inanıp onaylamanızı istiyoruz. Ele güne karşı didişen değil dik duran bir dernek 

olduğumuzu göstermek istiyoruz. 

Sayın emeklimiz şu kısacık icraat dönemimizde birden fazla sorunu paylaştığımız için 

üzgünüz. Bundan sonraki yazımızda mutlulukları ve üzerin çizdiğimiz sorunları sizinle 

paylaşacağımıza inanıyoruz. 

Desteğiniz gücümüzdür. Bunu laf olsun adettendir diye yazmıyoruz. ÇÜNKÜ 

GERÇEK BÖYLE !!!!!  EMEKLİM HER ŞEYİN İYİSİNE LAYIKTIR. 

                                                       TÜRKİYE   VAKIFLAR   BANKASI   T.A.O. 
        EMEKLİLERİ DERNEĞİ 
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