
say›l› Telgraf ve
Telefon Kanu-
nu’nun, Ek 17 nci
maddesi gere¤ince,
25.11.2004 tarihin-
de bafllayan Türk

Telekomünikasyon Anonim fiirke-
ti’nin (Türk Telekom) %55, oran›ndaki
hissesinin blok olarak sat›fl›na iliflkin özel-
lefltirme sürecinde, 01.07.2005 tarihinde
yap›lan ihalenin kesinleflmifl sonuçlar›,
02.08.2005 tarihli ve 25894 say›l› Res-
mi Gazete’de yay›mlanan 2005/9146
say›l› Bakanlar Kurulu karar›yla onaylan-
m›fl ve bilahare 14.11.2005 tarihinde
hissedarlar sözleflmesi, hisse rehni sözlefl-
mesi ve imtiyaz sözleflmesi imzalanm›fl,
ayn› tarihte yap›lan ola¤anüstü genel ku-
rul toplant›s›nda da yönetim ve denetim
kurulu üyeliklerine, atamalar yap›lm›flt›r.
Bu suretle, Türk Telekom hisselerinin
devri yaklafl›k bir y›ll›k bir sürecin sonun-
da tamamlanm›fl ve bu süre zarf›nda süre-
ci etkilemeye yönelik olarak idare mahke-
melerinde aç›lan davalardan da bu mahi-
yette bir karar ç›kmam›fl ve yürütmenin
durdurulmas› talepleri reddedilmifltir. Ke-
za, 5189 say›l› Kanun’un baz› maddeleri-
nin iptali talebiyle Ana Muhalefet Partisi
taraf›ndan aç›lan dava da Anayasa Mah-
kemesi’nce reddedilmifltir. 

Türk Telekom’daki hisse devrinin ta-
mamlanmas›n› müteakip, personelinin
durumu önemli bir hal alm›flt›r. Keza,
406 say›l› Kanun’un Ek 29 uncu madde-
sinde öngörülen süreç de hisse devir tari-
hi itibariyle bafllam›flt›r. Baflka bir ifadey-
le, 4502 say›l› Kanun kapsam›nda ç›kar›-

lan Bakanlar Kurulu kararlar›yla asli ve
sürekli görevli olarak belirlenen personel,
399 say›l› Kanun Hükmünde Karar-
nameye tabi olarak kadrolu veya sözlefl-
meli statüdeki çal›flmakta olan personel
ile kapsam d›fl› olarak belirlenen personel
için ayl›ks›z izin süreci bafllam›fl bulun-
maktad›r. Dolay›s›yla, nakil hakk› bulunan
bu kapsamdaki personel için bu tarihten
sonra gelecekleriyle ilgili çok önemli bir
tercihte bulunulacak süreç devam etmek-
tedir. 

Elbette ki, 406 say›l› Kanun’un Ek 29
uncu maddesi kapsam›nda yap›lacak bafl-
vuruya istinaden, bu personelin Devlet
Personel Baflkanl›¤›’nca hizmetlerine ihti-
yaç duyulacak kamu kurum ve kurulufllar›-
na atanmalar› ve buralardaki ifl gücü ihti-
yac›n› karfl›lamalar› mümkündür. Zaten,
söz konusu kanun hükmünün amac› da
kuflkusuz budur. Ancak, telekomüni-
kasyon sektörü gibi teknoloji odakl›
ve son derece dinamik bir sektörde,
konusunda uzman ve yetiflmifl insan
gücünün önemi baflka sektörlerle
k›yaslanmayacak kadar önemlidir.
Bu noktada, söz konusu personelin gele-
ce¤i ile ilgili olarak verece¤i karar, ayn›
zamanda ülkemizin önemli bir de¤eri olan
ve yine bu personeli sayesinde bugünkü
de¤erine ulaflm›fl bulunan Türk Telekom
ile, halen %45 hisseye sahip olan kamu
aç›s›ndan da çok önemlidir. Keza, Türk
Telekom’u gelece¤e tafl›yacak olan da yi-
ne bu personelidir. Özellefltirmeden bek-
lenen hedeflere ulafl›lmas› ve ülkemiz tele-
komünikasyon sektörünün gelece¤i için
de verilecek kararlar çok önemlidir. 

Bu kapsamda, söz konusu personel
için, objektif de¤erlendirmelere istinaden
karar verebilece¤i bir ortam yarat›lmal› ve
bu personelin gönülden ba¤l› oldu¤una
inand›¤›m, Türk Telekom’u tercih etmesi
için cazip imkânlar oluflturulmal›d›r. 

Bilindi¤i üzere, bu kapsamda bir ka-
nuni düzenleme tasla¤› haz›rlanm›fl ve
Elektronik Haberleflme Kanunu Ta-
sar›s› içerisinde, buna iliflkin hükümlere
de yer verilmifltir. Bu tasar› Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nin gündeminde bu-
lunmakla birlikte, kanunlaflmas› zaman
alabilece¤inden ve ayr› bir kanun teklifi
olarak kanunlaflt›r›lmas› da düflünülmekte
olup, ayr› bir kanun teklifi haline getiril-
mifltir. Özetle, bu kanuni düzenlemeyle,
personel, devlet ve flirket aras›ndaki den-
geler kurulmaya ve ilgili tüm taraflar›
memnun edebilecek bir çözüm yolu bu-
lunmak istenilmektedir. Öncelikle, nakle
tabi personelin imzalayacaklar› ifl sözlefl-
mesine istinaden, Türk Telekom’da çal›fl-
ma imkânlar›n›n da cazip hale getirilmesi
amaçlanmaktad›r. Bu sayede, nakil tale-
binde bulunacak personel say›s› asgari se-
viyede tutulmak ve bu personelin mali
yükleri de kamuya en az seviyede yans›t›l-
mak istenilmifltir. Bu çözüm Türk Tele-
kom için de konusunda uzman ve yetifl-
mifl insan gücünden maksimum faydan›n
sa¤lanabilmesi için, uygun bir çözüm tar-
z›d›r. Ancak, bu yetiflmifl insan gücünün
memnuniyetinin sadece kanunla sa¤lan-
mas› mümkün de¤ildir. Bu amaçla, ka-
nunla Türk Telekom personelinden,
di¤er kamu kurum ve kurulufllar›na
nakil hakk› bulunanlardan nakil ta-
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lebinde bulunmayarak, Türk Tele-
kom’da çal›flmaya devam edenlerin
hisse devir tarihinden itibaren en
geç, befl y›l içinde ifl sözleflmesi her
hangi bir nedenle sona erdi¤inde,
bu tarihten itibaren otuz gün içinde
baflvurmalar› halinde nakil haklar›
korunmaktad›r.

Bununla birlikte, personelin bu zor
karar›nda kanuni düzenlemeler kadar ifl-
verenin samimiyetini de görmek istemesi
ola¤and›r. Türk Telekom'da bu samimiye-
tini ve hassasiyetini yapaca¤› düzenleme-
lerle göstermek istemekte, buna karfl›n

personelinin de kendisine güvenmesini
beklemektedir. Bu kapsamda, haz›rlanan
ifl sözleflmeleri ve yap›lan idari düzenle-
meler de bunun göstergesidir. Bu düzen-
lemelerle, kamu kurum ve kurulufllar›na
nakil hakk›na sahip personelin, söz konu-
su haktan vazgeçmesi durumunda ifl mev-
zuat› kapsam›nda iflçi iflveren iliflkisi söz
konusu olacakt›r. 

Buna karfl›n, Türk Telekom’un perso-
nel lehine çok önemli taahhütleri söz ko-
nusudur. Örnek olarak; askerlik nedeniy-
le iflyerinden ayr›lan personel için istih-
dam güvencesi getirilmektedir. Bu özellik-

le muvazzaf askerlik hizmetini yapmam›fl
personel için çok önemli bir avantajd›r.
Ayr›ca askerlik süresi, güvence süresin-
den de düflülmemektedir. Bu da çok
önemlidir. 

‹fl garantisi sa¤lanmakla birlikte, belir-
siz süreli sözleflme önerilmek suretiyle, k›-
dem tazminat› haklar› da korunmaktad›r
Personele belirli bir süre ifl güvencesi sa¤-
lanmas› maksad›yla, sözleflmede kararlafl-
t›r›lan süre içerisinde, sözleflmenin sona
erdirilmeyece¤i taahhüt edilmektedir. Bu
taahhüdün yerine getirilmesi de cezai flart
öngörülmek suretiyle sa¤lanmak istenil-
mektedir ki, sözleflmenin Türk Telekom
taraf›ndan sona erdirilmesi halinde, per-
sonelin kalan güvence süresinin sonuna
dek alaca¤› ücret toplam› tutar›nda bir
tazminat›n, ayl›k olarak ödenmesi taahhüt
edilmektedir. Bu flekilde, Türk Telekom,
istihdam güvencesi sa¤lamakta kararl› ol-
du¤u ve zaman›ndan önce sözleflmeyi so-
na erdirse dahi, geri kalan ücreti ödemek
suretiyle personelini ma¤dur etmeyece¤i
hususundaki samimiyetini göstermekte-
dir. Hatta Türk Telekom ayn› taahhüdü
personelinden de beklememektedir. 

Di¤er taraftan, Türk Telekom perso-
nelinin, daha önce kamu kurum ve kuru-
lufllar›nda geçen çal›flma süreleri de Türk
Telekom’da geçmifl gibi kabul edilmekte
ve k›dem tazminatlar› bu süreler esas al›n-
mak suretiyle hesaplanmaktad›r. Bu da
çok önemlidir. 

Türk Telekom’un bu günlere persone-
linin kurum kimli¤i bilinci ve bilgi biriki-
miyle geldi¤i bir gerçektir. Bu nedenlerle,
yeni Türk Telekom yönetimi de personel
taraf›ndan a¤›r hareket etmekle suçlansa
da, yapt›¤› ifllerle personeline sahip ç›kt›-
¤› ve di¤er özellefltirmelerden farkl› ola-
rak, personeliyle çal›flmak istedi¤ini orta-
ya koymufltur.

Bu düzenlemelerin ›fl›¤›nda, Türk Te-
lekom özellefltirmesindeki son noktan›n
da Türk Telekom’a gönülden ba¤l› oldu-
¤una inand›¤›m personeline duyulan gü-
venin ve samimiyetin göstergesi olan bu
düzenlemelerin bir an önce hayata geçiril-
mesi oldu¤u kanaatiyle, Türk Telekom
personelinin gelecekleriyle ilgili tercihleri-
nin ilgili tüm taraflar için hay›rl› olmas›n›
temenni ediyorum.
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