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Şubemizin 26 Ocak 2018 tarihinde 
gerçekleştirdiği basın açıklamasında, 
2017 yılında TT'nin kurumsal yapısın-
daki değişiklikler şöyle anlatıldı:

"Geçtiğimiz yıl bazı kadroların da 
tamamen kaldırmak, daha alt düzey 
bir kadroya indirmek gibi yöntemleri 
uygulayan Türk Telekom, çok sayı-
da EMO üyesi elektrik, elektronik ve 
haberleşme mühendisinin de mağ-
dur olmasına neden olmuştu. Türk 
Telekom'da bölge müdürü, il müdürü, 
ihtisas müdürü gibi saha organizasyo-
nundaki yönetici kadrolardan emekli-
liği gelenlerin büyük kısmı, görevden 
alınmak suretiyle kurumdan uzaklaş-
tırılmıştı." 

OTAŞ'ın iletişim alt yapısını ba-
rındıran binaları ve çalışma ofislerini 
kiraya verme girişiminde de bulundu-
ğuna dikkat çekilen açıklamada şöyle 
denildi: 

"Türk Telekom tarafından kiralık 

ilanı verilen gayrimenkul sayısı ülke 
genelinde 63 bina, 109 işyeri, 14 arsa 
ve 3 konuta ulaşmıştır. Söz konusu 
ilanlar arasında 'İzmir'in En Gözde 
Bölgesinde, Deniz Cepheli Kiralık Bina' 
başlığı altında pazarlamaya çalışılan 
bölge müdürlüğü çalışma ofisi de bu-
lunmaktadır. Pasaport mevkiinde bu-
lunan bu binanın yanı sıra kiralık ilan-
ları arasında Balçova, Buca, Bayraklı, 
Bornova, Karabağlar, Kemalpaşa, 
Menderes, Selçuk ve Çiğli ilçelerinde 
birer, Buca, Bornova ve Karabağlar‘da 
ise ikişer adet olmak üzere, İzmir ge-
nelinde toplamda 13 Türk Telekom 
binası da yer almaktadır. Bu binaların 
yanında Bornova, Buca ve Karşıyaka'da 
yer alan ve bağımsız bina niteliği bu-
lunmayan 3 gayrimenkul için ise işyeri 
kategorisinden ilana çıkılmıştır." 

Özelleştirilmeyle yalnızca işletme 
hakkının devredildiğine yer verilen 
açıklamada, tüm altyapı tesislerinin 

kamunun mülkiyetinde olduğu vurgu-
lanarak, "Ülkemizin temel iletişim alt 
yapısını barındıran ve bu alt yapının 
yönetildiği binaların kiraya verilme-
ye çalışılması, özelleştirme sürecinin 
başından beri taşıdığımız alt yapının 
geleceğine ilişkin kaygılarımızı bü-
yütmektedir" denildi. Şirketin öne-
mine işaret edilen açıklamada, "Türk 
Telekom'da yaratılan bu kaosunun 
sorumlusu; özelleştirme bedeli için 
bile hisseleri rehin verilerek kredi çe-
kilmesine izin veren siyasal iktidardır. 
AKP iktidarı tarafından Türk Telekom 
özelleştirmesinde rehinli hissele-
re alıcı, mülklere ise kiracı aranması 
noktasına kadar gelinmesine izin ve-
rilmiştir" denilerek, şöyle sonlandırıldı: 

"Temel telekomünikasyon alt 
yapısını yönetmesi nedeniyle ülke 
geleceği ve bilgi toplumuna dönü-
şüm için en önemli kurum olan Türk 
Telekom'un siyasi ve ticari baskılardan 
uzak, kamu yararına özerk biçimde yö-
netilmesi için acilen adım atılmalıdır." 
Açıklama TBMM Gündemine Taşındı

EMO İzmir Şubesi'nin açıklaması-
nın ardından İzmir Milletvekili Murat 
Balkan verdiği yazılı soru önerge-
siyle konu TBMM gündemine taşıdı. 
Önergesinde Şube basın açıklamasın-
daki kiralama bilgiler yer veren Bakan, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan'ın yanıtlaması 
istemiyle şu soruları sordu: 

"-Türk Telekom’un siyasi baskılar ve 
ticari kaygılardan uzak, kamu yararına 
özerk biçimde yönetilmesi için bir dü-

Türk Telekom Borç Batağında...
ÖZELLEŞTİRME İFLAS ETTİ, TÜRK TELEKOM KİRALIK

Türk Telekom'un Konsolide Bilançolarından Yansıyan Mali  Durum Tablosu (Bin TL) 

Dönem Varlıklar Özsermaye Toplam Borç 
Borç/Varlıklar 

(Yüzde) 
Borç /Özsermaye 

(Yüzde) 

2005 12.872.298 7.690.359 5.181.939 40,3 67,38 

2006 13.025.367 6.410.463 6.614.904 50,8 103,19 

2007 12.706.985 6.122.862 6.584.123 51,8 107,53 

2007 12.770.134 6.159.840 6.610.294 51,8 107,31 

2008 12.659.446 5.113.607 7.545.839 59,6 147,56 

2009 13.401.362 5.421.966 7.979.396 59,5 147,17 

2010 15.100.021 6.174.757 8.925.264 59,1 144,54 

2011 16.174.407 5.769.371 10.405.036 64,3 180,35 

2012 17.207.850 6.455.148 10.752.702 62,5 166,58 

2013 18.244.515 5.327.609 12.916.906 70,8 242,45 

2014 19.877.787 6.303.340 13.574.447 68,3 215,35 

2015 25.773.904 4.993.368 20.780.536 80,6 416,16 

2016 26.874.451 3.386.621 23.487.830 87,4 693,55 

2017 26.518.550 4.648.779 21.869.771 82,5 470,44 

	

Türk Telekom'da (TT) yaşanan gelişmeler üzerine Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, 26 
Ocak 2018 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirerek, aralarında bölge müdürlüğü olarak kullanılan simge niteliğin-
deki binanın da bulunduğu çok sayıda binanın kiraya verilmesi için ilana çıkılmasına tepki gösterdi. Bir gün sonra EMO 
Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen yazılı açıklamada ise özelleştirilmesinin ardından şirketin aşırı borçlandırıl-
dığına vurgu yapılarak, 2017 için Oger Telekom'a (OTAŞ) kâr payı verilmemesi istendi. 
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zenleme yapacak mısınız?

-Elektrik Mühendisleri Odası 
(EMO) İzmir Şube Başkanı Mahir 
Ulutaş, Türk Telekom’un özelleştiril-
mesi ile yalnızca işletme hakkının 
devredildiği bilgisini vermiş, devirden 
itibaren 21 yıllık sürenin sonunda alt 
yapısının geliştirilerek, kamuya dev-
redilmesi gerektiğini hatırlatmıştır. 
Bu çerçevede; telekomünikasyon alt-
yapısının güvence altına alınmasına 
yönelik acil eylem planınız nedir?"
Türk Telekom Borç Batağında  

EMO Yönetim Kurulu, 27 Ocak 
2018 tarihinde gerçekleştirdiği basın 
açıklamasında ise özelleştirilmesinin 
ardından TT'nin ağır borç yükünün al-
tına sokulduğuna dikkat çekildi. 

Şirketin finansal raporları üzerin-
de yapılan çalışmanın sonuçlarına yer 
verilen açıklamada, devrin yapıldığı 
2005 yılında toplam borçlarının top-
lam varlıklarına oranının yüzde 40.26 
düzeyindeyken, 2016'da yüzde 87.4'e 
yükseldiği vurgulandı. Finansal kal-
dıraç oranı olarak da adlandırılan bu 
oranın genel olarak yüzde 50 civarın-
da olmasının kabul edilebilir olduğu-
na değinilen açıklamada, 2017 yılı 3. 
çeyreği itibarıyla borçluluk oranının 

yüzde 82.47 düzeyin olduğu belirtil-
di. TT'nin öz sermayesinin de yıllar 
içinde eridiğine yer verilen açıkla-
mada, Toplam borçların özsermayeye 
oranın 2005'de yalnızca yüzde 67.38 
olduğunun belirtilerek, 2016'da yüz-
de 693,55'e yükseldiği vurgulandı. 
Özkaynaklarına oranla borçların fazla 
olmasının riski büyüttüğüne dikkat çe-
kilen açıklamada, hissedarların daha 
az özsermaye koyarak kârlılığı artırdı-
ğı vurgulandı. Borç krizi yalnızca Oger 
Telekom'la (OTAŞ) sınırlı kalmadığına 
yer verilen açıklamada, şöyle denildi:  

"TT`de sahip olduğu yüzde 55 
hisse için gerekli özkaynağı koymak 
yerine borçlandırmaya gitmeyi tercih 
eden OTAŞ böylece daha az özser-
maye koyarken, TT'den daha çok kâr 
alıp götürmüştür. Bu durum Kamu 
Aydınlatma Platformu'na yapılan 28 
Mayıs 2013 tarihli açıklamaya da yan-
sımış; TT hisselerinin rehin kalmasına 
yol açan yeni borçlanmanın gerekçesi 
'refinansman ve temettü ödemesine 
devam etmek' olarak ifade edilmiştir."
EMO Uyardı, 2017'de Kar Payı 
Dağıtılmayacak

Özsermaye artırımı yerine borç-
lanmanın tercih edilmesinin ver-

gileri kaybına yol açtığına dikkat 
çekilen açıklamada, 2005 yılında 
811.45 milyon lira olan vergi öde-
mesinin, 2016`da 327.8 milyon lira-
ya kadar gerilediği belirtildi. Şirketin 
Anasözleşmesi'ne göre yönetim yet-
kisi düşmüş olmasına karşın halen iş 
başında tutulan OTAŞ'ın 2006-2016 
arasında 5.7 milyar dolar kâr payın 
almasına rağmen özelleştirme bede-
li için aldığı krediye bile ödemediği 
hatırlatılarak, 2017 yılında OTAŞ'a kâr 
payı verilmemesi istendi. EMO'nun 
açıklamasının ardından 8 Şubat 2018 
tarihinde şirketin Kamu Aydınlatma 
Platformu'na gönderdiği açıklamada, 
2017 yılı için 1 milyar 135 milyon TL 
kar açıklanırken, ortaklara kar payı 
dağıtımı yapılmayacağı ve net karın 
olağanüstü yedek akçe olarak ayrıla-
cağı bildirildi. 

Mali krizin mevcut taşınmazların 
kiraya verilmesine kadar uzandığına 
dikkat çekilen açıklamada, "İflas eden 
özelleştirme sürecinden vazgeçilerek, 
imtiyaz sözleşmesi başta olmak üzere 
Hazine'nin her türlü hakkı kullanarak, 
telekomünikasyon altyapısı acilen gü-
vence altına alınmalıdır" çağrısına yer 
verildi. 

Şube Yönetim Kurulumuz tarafından 32. Çalışma Döneminde Yönetim Kurulu çalışmalarına yardımcı olunması, 
uzmanlıklara ilişkin görüş oluşturulması amacıyla aşağıdaki komisyonların kurulması planlanmaktadır. Üyelerimizin 
Oda çalışmalarına katılım sağlayabileceği, bilgi ve mesleki birikimleriyle kendilerini ifade edebileceği ve bu 
çalışmalardan Oda'nın mesleki yarar sağlayabileceği mekanizmaların başında gelen Komisyon çalışmalarında yer 
almak isteyen üyelerimiz, aşağıdaki liste içerisinden katkı koymak istedikleri veya yeni kurulmasını önerdikleri 
komisyonları belirterek 16 Mart 2018 Cuma gününe kadar Şubemize başvurabilirler. 

Şube Komisyonları Oluşturuluyor

1.  Asansör ve Elektromekanik Taşıyıcılar Komisyonu
2.  Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu
3.  Biyomedikal Komisyonu
4.  Eğitim Komisyonu
5.  Enerji Komisyonu
6.  Enerji Verimliliği Komisyonu
7.  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu

8.  Kadın Mühendisler Komisyonu
9.  Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu
10.  SMM Komisyonu
11.  Test Ölçüm Komisyonu
12.  Ücretli Çalışan Mühendisler Komisyonu
13.  Yapı Denetim Komisyonu
14.  Yayın Komisyonu
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