
Kas›m 2005 tarihinde Türk
Telekom’un %55’ lik hissesi-
nin özel sektöre devri ile bir-
likte Türkiye Cumhuriyeti ta-
rihinin en büyük özellefltirme-
si gerçekleflmifltir. Bilindi¤i

gibi Dan›fltay Dava Daireleri Kurulunun
Türk Telekom’un özellefltirilme süreci-
ne iliflkin Dan›fltay 13. Dairesinin Yü-
rütmeyi Durdurmay› reddini onayla-
mas›ndan sonra hukuki süreç netleflmeye
bafllam›flt›r. Ancak, bu özellefltirmeden
sonra nas›l bir Türk Telekom bekleniyor?
Bu sorunun cevab›na da de¤iflik aç›lardan
bakmak gerekiyor.

1- Devlet Aç›s›ndan:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti özel bir
Türk Telekom’dan, vatandafl›na daha iyi,
kaliteli ve ucuz hizmet götüren, devletin
âli ç›karlar›n› gözetmeye devam eden,
toplumu bilgi toplumu haline getirmek
için köprü vazifesi gören, k›sacas› Teleko-
münikasyon hizmetlerini "kamu hizme-
ti" mant›¤›yla ve hassasiyetiyle devam et-
tiren bir flirket olmas›n› beklemektedir.
Türk Telekom hisselerini devralan özel
flirketin de bu hassasiyetleri gözetece¤ine
olan inanc›m sonsuzdur. Türkiye Cumhu-
riyeti Devleti’nin yak›n tarihinde bu has-
sasiyetleri göstermeyen büyük flirketlerin
ak›beti kamuoyunca malumdur. Bu ne-
denle, devletin hiçbir zaman Türk Tele-
kom veya baflka herhangi bir özel flirkette
kontrol gücünü yitirebilece¤i görüflüne de
asla kat›lam›yorum. Ayr›ca Türkiye Cum-
huriyeti Devleti özel bir Türk Tele-

kom’dan, Türkiye’nin co¤rafi konjektürü
de göz önünde bulunduruldu¤unda, bir
dünya devi Telekomünikasyon flirketi ol-
mas›n›, yani büyümesini bekliyor. Bu sa-
yede Devletin elinde kalan % 45’lik hisse-
nin de daha de¤erli hale gelece¤ini bekle-
mek de en do¤al hakk›m›zd›r.

2- Çal›flan
Personel Aç›s›ndan:

Türk Telekom’un yaklafl›k 51.500 ça-
l›flan› vard›r. Bunlardan yaklafl›k 23.500’
ünün kamuya nakil hakk› vard›r. ‹lk olarak
mümkün oldu¤u kadar personelin kamu-
ya nakli yerine flirkette kalmas› da, özel
bir Türk Telekom’dan kamunun ve çal›-
flanlar›n bir beklentisidir. Bu nedenle,
Türk Telekom’un personelinin kamuya
nakil haklar›n› befl y›l sakl› tutan Kanun
da geçti¤imiz günlerde yürürlü¤e girmifl-
tir. 12 May›s 2006 tarihine kadar kamu-
ya nakil hakk› bulunan personel ile müm-
kün olan en yüksek oranda sözleflme im-
zalanarak, personelle flirket aras›nda ça-
l›flma bar›fl› sa¤lanmal›d›r. Türk Tele-
kom’un hisselerinin bir k›sm›n› dev-
ralan flirket unutmamal›d›r ki, flirke-
ti bu günlere tafl›yan, personeli ve
bu personelin bilgi birikimidir. An-
cak, flirket çal›flanlar› da bilmelidir ki, bu
ülkede asgari ücretle çal›flan veya çal›fl-
mak isteyen üniversite mezunu insanlar
vard›r. Bu nedenlerle, flirketin çal›flanlar›-
na, çal›flanlar›n da ifllerine ve flirkete sahip
ç›kmalar› do¤rular aç›s›ndan bir zorunlu-
luktur. 12 May›s 2006 tarihine kadar flir-
ket, do¤al olarak kamuya nakil haklar›

olan çal›flanlar›n›n durumunu netlefltirme-
ye çal›flmaktad›r. Ancak, kamuya nakil
hakk› olmayan personelde unutulmamal›-
d›r. Kanaatimce, yak›n gelecekte, "eflit
ifle eflit ücret", anlay›fl› ile "çal›flan›n
hakk›n›n verildi¤i" bir sistem kurula-
cakt›r. En az›ndan özel bir Türk Tele-
kom’dan çal›flan›n›n bunlar› bekledi¤ini
biliyorum. Türk Telekom’da çal›flan›ndan
ifline yani flirketine sahip ç›kmas›n› bekle-
mektedir. Bu arada, Devletin de, Türk
Telekom özellefltirilmesinde daha önceki
özellefltirmelerden çok daha fazla ve fark-
l› bir flekilde çal›flan›na sahip ç›kt›¤› ve on-
lar›n problemlerini çözdü¤ünü de unut-
mamak gerekir. Bunlar› devlet ad›na sa¤-
layan Ulaflt›rma Bakan›m›z Say›n Binali
YILDIRIM’a tüm çal›flanlar gibi ben de
teflekkürü bir borç biliyorum.

3- Sektör Aç›s›ndan:

Tüm Telekom sektörünün, özel bir
Türk Telekom’dan çok beklentisi vard›r.
Özellikle 31 12 2003 tarihinden sonra
sektörün tam liberalleflmesiyle, Türk Tele-
kom elindeki elmas de¤erindeki alt yap›-
n›n di¤er flirketlerle paylafl›m›nda k›skanç
davranmamal›d›r. Yani; alt yap›s›n›n
"sevgi gibi paylafl›ld›kça büyüyen ve
de¤er kazanan" bir varl›k oldu¤unu
unutmamal›d›r. Bu nedenle Türk Tele-
kom, piyasaya yeni giren iflletmelere kar-
fl› kamu k›skançl›klar›yla de¤il, onlar›n da
yaflamas›n› sa¤layacak, ama kendi hakla-
r›n› da koruyacak, tabiri caiz ise, herkesin
kazanaca¤› ifl modelleri ortaya koymal›-
d›r. Türk Telekom’un, özellefltirilmesi sü-
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Özellefltirme sonras› nas›l bir
Türk Telekom bekleniyor !!!
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recinde Rekabet Kurulu’nun belirtti¤i
gibi, "çapraz sübvansiyonu" önlemek
için internet hizmetlerini ay›rmas› gereki-
yor. Bunu yaparak, di¤er internet hizme-
ti veren flirketlere Türk Telekom’un eflit
mesafede olmas› sa¤lanacak ve bilgi top-
lumu olma yolunda en önemli araç olan
internet hizmetleri tam rekabete aç›lm›fl
ve bu sayede vatandafllar daha ucuza,
özel bir Türk Telekom’un güvenli ve kali-
teli hizmetini alm›fl olacaklard›r. Ayn› fle-
kilde özel bir Türk Telekom, sektörde hiz-
met veren GSM’lerle de iliflkisini gelifltir-

mek ve hizmet alanlar›n›, flirketlerin ve
Türk Telekom’un daha kazançl› olaca¤› ifl
modellerini ortaya koymas› gerekir. So-
nuç itibariyle; Türk Telekom piyasas›na
yön veren en büyük flirket olarak, uzlaflt›r-
mac› ve yap›c› bir tav›rla piyasada rol al-
mas› herkesin, tabiki Türk Telekom’unda
kazanc›na olacakt›r. Piyasa aç›s›ndan göz-
lemlenmesi gereken bir di¤er nokta da,
Türk Telekom’un piyasada en büyük ol-
ma fobisi ile hareket etmemesi yani regü-
lâsyonu sa¤layan Telekomünikasyon Ku-
rumu’na güçlükler ç›karmamas›, yani

onun iflini yapmas›na engel olmaya çal›fl-
mamas›d›r. Ancak, bu arada Kurumun
da, Türk Telekom’un özelleflti¤ini bir f›r-
sat bilerek regülâsyonda kantar›n topuzu-
nu kaç›rmamal›d›r. Çünkü Kurum’un bir
kamu flirketiyle özel sektör flirketine bak›fl
aç›s› ayn› olmakla birlikte, do¤al olarak
farkl› reflekslerin varl›¤› da bir gerçektir.

4- Hizmet Alanlar 
Aç›s›ndan:

Tüm kamuoyu özelleflen bir Türk Te-
lekom’dan öncelikle telefon faturalar›n›n
artmamas›n›, tam tersine h›zla düflmesini
bekliyor. Bu ana beklentinin yan›nda in-
sanlar, Türk Telekom’dan daha kaliteli,
ucuz ve güvenli hizmet bekliyorlar. Bunun
yan›nda, y›llard›r hizmet almay› bekleyen
ama kamu k›s›tlar› nedeniyle alamayan
insanlar aç›s›ndan, bu yat›r›mlar›n bir an
önce tamamlanarak hizmetin ulaflt›r›lmas›
gerekir. Baflka bir ifadeyle, özel bir Türk
Telekom, bekleyen hizmetler için gerekli
tüm yat›r›mlar› acilen yapmal›d›r. Türk
Telekom vermekte oldu¤u sabit telefon ve
internet gibi temel hizmetlerin yan›nda en
k›sa zamanda katma de¤erli hizmetlerini
artt›rarak vermelidir. Bunlar›n yan›nda,
tarifelerini yeniden gözden geçiren ve hiz-
met alanlar›n lehine olacak düzenlemeleri
yapan bir Türk Telekom beklendi¤inin
fark›nday›z. Ayn› flekilde, çabuk, ucuz ve
kaliteli hizmetin yan›nda fleffaf, güler yüz-
lü hizmet veren bir Türk Telekom beklen-
di¤ini biliyoruz. Yeni yat›r›mlar›yla büyü-
yüp devleflen bir dünya flirketi olmas›, ye-
ni istihdamlar yaratmas› gerekti¤ini bilen
bir Türk Telekom oldu¤una inan›yoruz.

5- Türk Telekom 
Aç›s›ndan:

Türk Telekom’un acilen özellikle in-
san kaynaklar› aç›s›ndan yap›lanmas›n›
bitirmesi, yönetimde birlik ve beraberli¤i
tesis etmesi, çal›flanlar›yla çal›flma bar›fl›n›
sa¤lamas› ve geçmifliyle gurur duyup gele-
ce¤iyle u¤raflan bir flirket olmas› gereki-
yor. fiirketin bu yolda da h›zla ilerledi¤ini
düflünüyorum. Gelecekte bir dünya devi
Türk Telekom oluflaca¤›na olan inanc›m›z
tamd›r, umar›m bu hayallerimizin gerçek
oldu¤unu görmek için çok beklemeyiz. 


