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Elektrik Mühendisleri Odası 
(EMO), Makine Mühendisleri 
Odası (MMO) ve Haber Sen 

yaptıkları ortak basın açıklamasıyla 
Türk Telekom’un özelleştirilmesinin 
üzerinden geçen 1.5 yıllık zamanda 
yaşanan olumsuz gelişmeleri ortaya 
koyarak, Telekom’un geri alınması 
çağrısını yaptı. Açıklamada, “Türk Te-
lekom’un özelleştirmesinin üzerinden 
2 yıl geçmeden hileli zam gibi kamu 
zararına uygulamalar ortaya saçılmış-
tır. Kamu hizmetini yok sayan özel bir 
tekel yaratılmıştır. Ne kablolu TV ne de 
Telekom’un altyapısını kullanan diğer 
işletmecilerin Türk Telekom karşısında 
seçenek oluşturmadığı bugün açıkça 
ortadadır” denildi. 

Hukuk devletinde yalnızca yasaların 
uygulanmasının anlamlı olmadığı, 
icraatın meşruiyetinin sağlanması 
gerektiğine dikkat çekilen açıklama-
da, “Bu gerçekler karşısında kamu 
yararından yana tavır alacak güçlü 
bir siyasal iradeye ihtiyaç bulunduğu 
açıktır. Seçimler öncesinde iktidar 
arayışında olan partilere ve oy kulla-
nacak yurttaşlara Türk Telekom’un geri 
alınması gerektiği çağrısını yapıyoruz” 
vurgusu yapıldı. 

Türk Telekom’un satışına ilişkin açılan 
davalardan birinde Danıştay’ın iptal 
istemini oy birliğiyle reddettiği, ancak 
hukuki sürecin henüz sonlanmadığı 
anımsatılan açıklamada, “Türk Tele-
kom’un Oger firmasına devrinin üze-
rinden geçen 1.5 yıllık süre kamunun 
zararına uygulamaları belgelemiştir” 
denilerek, bu olumsuz gelişmeler 
şöyle sıralandı: 

“- Özelleştirme her 
yurttaşın ulaşabil-
mesi gereken ve 

EMO, MMO ve Haber Sen, genel seçim öncesi çağrıda bulundu…

“TELEKOM’U GERİ ALIN”
kaybetmiştir. Kurumu işleten firma, 
kuruma tek kuruşluk yatırım yap-
mamıştır.

- Özelleştirme ile sabit telefon ve 
internet hizmetlerinde özel bir tekel 
yaratılmıştır. 

- Devlet milyarlarca dolarlık gelir-
den mahrum bırakılmıştır. Bu kay-
nak Oger firmasına aktarılmıştır.
- Kamu çalışanları adeta özel 
tekele kiraya verilmiştir. Nitelikli 
birçok eleman kurumdan ayrılmak 
zorunda bırakılmış, birçok insanın 
işine son verilmiştir.” 

“Türk Telekom’un devrinden ülkenin 
stratejik çıkarları, halkımız ve çalı-
şanlar hiçbir şekilde kazanmamıştır. 
Bu devirden tek kazanan Oger 
firması olmuştur. Türk Telekom’un 
özelleştirilmesi usule uygun olabilir, 
ancak açıkça kamu yararına aykırıdır. 
Özelleştirme uygulamaları; IMF, Dünya 
Bankası ve uluslararası finans çevreleri 
ile yerli işbirlikçilerinin çıkarlarına hiz-
met etmektedir” görüşlerine yer verilen 
açıklamada, “yeni Telekom ve Petkim 
gibi peşkeşler yaratılmaması için, Türk 

Telekom’un özelleştirmesini savunan 
ve geri alınması konusunda 

adım atmayacak olan 
partilere oy verilme-

mesi” çağrısı 
yapıldı.

kamusal bir hak olan haberleş-
me hakkına indirilmiş bir darbe 
olmuştur. Nitekim Türk Telekom, 
ev abonelerinin yoğun kullandığı 
hatlarda ve şehir içi görüşmelerde 
yüksek oranda zam yapmış, yargıya 
yapılan başvuru sonucunda bu zam 
şimdilik engellenmiştir.

- Kamu elindeyken özelleştirilen 
cep telefonu işletmecisi Avea’nın 
bir kısım hisseleri, özel tekelin 
çıkarları gereği kamu kaynağı kul-
lanılarak yeniden devralınmıştır. 

- Tüm yurttaşların haberleşmesinin 
gizliliği Anayasal güvence altında 
ve devletin sorumluluğunda olması 
gerekirken, özelleştirme bu gizliliği 
ihlal etmiş ve devlet güvencesini 
ortadan kaldırmıştır. Bu süreçte 
Harp Okulu Komutanı’nın telefonu 
dinlenmiş, Telekom’da yabancı 
ajanların telefon kayıtlarını yasadışı 
biçimde aldığı ve sınır dışı edildik-
leri medyaya yansımıştır.

- Türk Telekom’un özel tekele 
devredilmesiyle 
Türkiye teleko-
münikasyon 
alanındaki 
tüm iddi-
as ı n ı 
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