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EMO Yönetim Kurulu, 10 yıllık dö-
nemde Türk Telekom'dan 5.7 milyar 
dolar temettü geliri elde eden Oger 
Grubu'nun hisselerini rehin vererek 
aldığı kredileri ödememesi nede-
niyle başlayan krizi değerlendirdi. 
Şirket yönetiminin deneyimli perso-
neli tasfiye ettiğine yer verilen açık-
lamada, sermayedarların karlılıktan 
temettü geliri olarak "sonuna kadar" 
yararlandırılırken, yönetim anlayışı-
nın yarattığı zararın ise çalışanlara 
ödettirilmek istendiğine vurgu ya-
pıldı. 

EMO Yönetim Kurulu 18 Temmuz 
2017 tarihinde gerçekleştirdiği basın 
açıklamasında, Oger Grubu’nun Türk 
Telekom’daki hisselerini rehin bıra-
karak aldığı kredileri ödememesiyle 
başlayan krizin, Hazine’nin bankalar-
la anlaşma yapılıp borçların ödene-
bilirliği sağlanamazsa yönetime el 
koyacağına ilişkin yazısıyla başka bir 
boyuta taşındığı bildirildi. Şirket yöne-
timinin giderayak, faturayı çalışanlara 
kesmek için hareke geçtiği bildirilen 
açıklamada, şöyle denildi:  

"Oger Telekom’dan Türk Telekom’a 
yansıyan borç krizi, çalışanlara uzandı. 
Emekliliği gelenler teşvik adı altında 
emekliliğe zorlanmakta, kabul etme-
yenlerin de iş akitleri feshedilmektedir. 
Bazı kadroların da tamamen kaldırıla-
rak, daha alt düzey bir kadroya indirme 
gibi yöntemler de uygulanmaktadır. Türk 
Telekom’da Bölge Müdürü, İl Müdürü, 
İhtisas Müdürü gibi saha organizas-
yonunda yönetici kadrolardan emekli-
liği gelenlerin büyük kısmı, görevden 
alınmak suretiyle kendi istekleriyle ya 
da iş akitleri sona erdirilerek kurum-

dan uzaklaştırılmaktadır. Türk Telekom 
yönetiminin sorumlu olduğu krizin fa-
turası, kurumda deneyimli kadrolara 
kesilmektedir. Aralarında EMO Samsun 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özdağ’ın bulunduğu EMO üyesi mühen-
dislerin de dahil olduğu çalışanların 
tasfiyesiyle kurumda yeni bir kadrolaş-
manın zemini yaratılıyor." 

"Sorun Sadece Finansal Değil"
Özelleştirilmeyle yalnızca işletme 

hakkı verildiği ve kamu mülkiyetinde-
ki alt yapının 21 yıllık süre sonunda 
çalışır halde devredilmesi gerekti-
ğine dikkat çekilen açıklamada, Türk 
Telekom'daki büyüyen kriz şöyle özet-
lendi: 

"Türk Telekom’u istediği gibi iş-
letmesi ve kullanmasına göz yumu-
lan Oger Grubu; 10 yıllık süre içinde 
temettü geliri olarak 5.7 milyar dolar 
kazanmış, ancak Türk Telekom’un his-
selerini rehin bırakarak aldığı kredinin 
borçlarını ödememiştir. Türk Telekom 
hisselerinin rehin bırakılmasına, kötü 
yönetilmesine, yatırımların sekteye uğ-
ramasına, kamu mülkiyetindeki altyapı 
üzerinden Türk Telekom’un piyasada di-
ğer telekom şirketlerini cezalandırıcı uy-
gulamalarına göz yumulmuştur. Oger’e 
ait Telekom hisselerinin satışı uzun za-
mandır gündemdedir. Altın hisse sahibi 
olarak Türkiye’nin telekomünikasyon 
altyapısına ilişkin her türlü çıkarını ko-
rumakla görevli olan Hazine’nin Oger’e 
yeni mektup gönderdiği ortaya çıkmış; 
imtiyaz sözleşmesindeki haklar yerine 
sınırlı bir şekilde anasözleşmeye atıf-
ta bulunulduğu haberlere yansımıştır. 
Sorun yalnızca Oger Grubu’nun borçları-
nı ödeyememesine indirgenmekte, Türk 
Telekom’da yaratılan yatırım ve altyapı 

sorunlarına ilişkin denetleme ya da gi-
rişimden söz edilmemektedir." 

Açıklamada, Türk Telekom'da özel-
leştirme öncesi 1995 yılında 51 bin 
737 olan çalışan sayısının 31 Mart 
2017 tarihi itibarıyla 34 bin 147’ye 
düştüğü hatırlatılarak, yurttaşların 
vergileriyle kurulan ve geliştirilen 
Türk Telekom'daki 17 bin 590 kişilik 
istihdam kaybından bu kişilerin ai-
leleriyle birlikte zarar gördüğü ifade 
edildi. 

Zarar Çalışana Fatura Ediliyor 
Mühendislerden oluşan deneyimli 

kadroların tasfiye edilmesinin altında 
"ucuz emek" arayışının yattığına işaret 
edilen açıklamada, "Artan mühendis 
mezun sayısı ile işgücü piyasasından 
daha ucuz emek istihdamı arayışı kısa 
vadede karlı görünse de orta ve uzun 
vadede hem Türk Telekom, hem ülkemiz 
için büyük bir zafiyet anlamına gelmek-
tedir" denildi. Türk Telekom ile Türkiye 
Haber-İş Sendikası ile yapılan toplu-
sözleşme görüşmelerinde 60 günlük 
yasal sürede anlaşma sağlanamadığı-
na dikkat çekilirken, "Türk Telekom’un 
kârlılığından bugüne kadar şirket ser-
mayedarları sonuna kadar yararlanmış, 
şimdi yönetim anlayışının yarattığı 
zararın bedeli çalışanlara ödettirilmek 
istenmektedir" ifadelerine yer verildi. 
Türk Telekom’da yaratılan mali ve ida-
ri zafiyetin sorumluğunun çalışanlara 
yüklenemeyeceğine vurgu yapılan 
açıklamada, "İmtiyaz sözleşmesi başta 
olmak üzere Hazine’nin her türlü hak-
kını kullanarak, Türkiye’nin telekomüni-
kasyon altyapısını güvence altına alacak 
adımları atmasını, hem altyapıya ve hem 
de çalışanlara sahip çıkmasını bekliyo-
ruz" çağrısı yapıldı. 

Şirketin Kârı Oger’e, Zararı Çalışana...
TÜRK TELEKOM’DA BORÇ KRİZİ, 
ÇALIŞAN KRİZİNE DÖNDÜ!


