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TES-İŞ Sendikası Tarafından
Özelleştirme Sürecinde Açılan Davaların Durumu
ve Özelleştirmenin Hizmet Akitlerine Etkisi
TES-İŞ Sendikası Hukuk Servisi

Ne varki, sektörel bazda mevzuat,
başta Anayasa olmak üzere, çeşitli yasalarda değişiklikler yapılarak yenilen-

miş, bu arada Elektrik Piyasası Kanunu
çıkartılmış, TEDAŞ, hisse devirlerinin
yapılabilmesi amacıyla, bölgesel olarak
Anonim Şirketlere ayrılmış, denetimi
sağlamak ve düzenleyici rol üstlenmesi
amacıyla da Enerji Piyasası Düzenleme
Kurulu faaliyete geçirilmiştir. Yapılan
tüm bu altyapı çalışmaları neticesinde
1990’lı yıllardaki tüm hukuksal eksik-

likler giderilmek suretiyle süreç yeniden başlatılmış, 2007 yılından itibaren
de Dağıtım Bölgelerinin satışı amacıyla
ihalelere çıkılmaya başlanmıştır.
Sendikamız tarafından, hem ihale
ilanlarının iptali hem de ihale komisyon
kararlarının iptali amacıyla davalar açılmış olup her yeni yapılan ihale işlemi
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Bilindiği üzere, Enerji Sektöründe
1990’lı yılların sonunda başlayan özelleştirme sürecine ilişkin çalışmalar,
Sendikamız tarafından açılan davalar
ile durdurulmuştur.
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için de dava açılmaya
devam edilmektedir.
Bu bağlamda Sendikamız

terli rekabet ortamının sağlanamaması
nedeniyle yapılan işlemde kamu yararı
ve hukuka uyarlılık bulunmadığından
yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Sakarya EDAŞ-Başkent EDAŞAras EDAŞ-Meram EDAŞ Çoruh
EDAŞ-Osmangazi EDAŞ-Yeşilırmak
EDAŞ-Çamlıbel EDAŞ- Fırat EDAŞVangölü EDAŞ-Uludağ EDAŞ-Trakya
EDAŞ- Dicle EDAŞ- Boğaziçi EDAŞ ve
Gediz EDAŞ’taki %100 oranındaki hissenin blok satış yönetimi ile özelleştirilmesine dair ihale ilanınlarının iptali ve
yürütümünün durdurulması; Vangölü
EDAŞ- Çamlıbel EDAŞ-Fırat EDAŞUludağ EDAŞ- Osmangazi EDAŞ-Çoruh EDAŞ- Yeşilırmak EDAŞ- Aras
EDAŞ ve Meram EDAŞ’a ilişkin olarak
ayrıca ihale komisyon karalarının iptali
ve yürütümünün durdurulması, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 18.01.2008
tarih ve 2008/08 sayılı Kararında belirtildiği üzere AYDEM Güney Batı Anadolu Enerji San. ve Tic. A.Ş.’ye Aydın Denizli - Muğla illerini kapsayan görev
bölgesinde elektrik dağıtım tesislerinin
işletme haklarının devri, bu tesislerin
iyileştirilmesi, yeni dağıtım hat ve tesislerinin yapımı, enerji ticareti yapılması
görevi verilmesine ilişkin işbu kararın,
22.09.2000 tarihli Uygulama Sözleşmesi, 29.03.2001 tarihli devir sözleşmesi
ile uygulama sözleşmesini tadil eden
08.07.2007 tarihli Tadil Sözleşmesi’nin,
28.11.2006 tarihli tadil devir sözleşmesinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması, Başkent Doğalgaz Dağıtım
A.Ş.’nin özelleştirilmesine ilişkin ihale
ilanın iptali ve yürütümünün durdurulması, İstemleriyle Danıştay 13. Daire’de
davalar açılmıştır. Ayrıca 09.08.2010
tarihinde ihaleleri yapılan Boğaziçi,
Gediz, Trakya, Dicle EDAŞ’lara ilişkin
ihale komisyon kararlarının iptali için
sendikamız tarafından gerekli iptal davaları açılacaktır.

Keza, dağıtım özelleştirmeleri dışında, Oymapınar HES İşletmesinin
bedelsiz olarak devredilmesi, bu durumun da kamu yararına aykırılık teşkil
etmesi nedeniyle Özelleştirme İdaresi
Başkanlığınca Eti Alüminyum A.Ş.’nin
4046 Sayılı Yasa gereğince %100 oranındaki hissesinin blok satış yöntemiyle özelleştirilmesine dair ÖYK kararı
sonucu tesis edilen İhale Şartnamesinin
ve 10 Haziran 2005 tarihinde tamamlanan teklifler ile 17 Haziran 2005 günü
tesis edilen işlem ve eylemlerin iptali ve
yürütümünün durdurulması istenmiş,
Danıştay 13. Dairesi’nin 2005/7873 E.
sayılı kararı ile ihale şartnamesi ve ihale
komisyonu kararının iptaline karar verilmiş olup karar Danıştay İdari Dava
Daireleri Genel Kurulunun kararı ile
onanarak kesinleşmiştir. İşbu kararın
gereğinin yerine getirilmesi için ÖİB
nezdinde gerekli girişimler başlatılmıştır.

TES-İŞ DERGİSİ, AĞUSTOS 2010

tarafından;
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Bu süreçte, Aras EDAŞ için açmış
olduğumuz komisyon kararının iptali
davasında Danıştay 13. Dairesi tarafından 2008/13541 E. sayılı karar ile, ye-

Hukuksal süreç bu şekilde özetlendikten sonra, Sendikamızın örgütlü
olduğu Elektrik Dağıtım Sektöründe
yaşanan özelleştirmelerin hizmet akitlerine etkisi ve sonuçlarının neler olabileceğine de değinilmesinde fayda vardır.
Özelleştirilecek kuruluşlarda çalışan
personelin durumuna ilişkin düzenlemeler, 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun, Bakanlar
Kurulunun 2004/7898 Sayılı “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz
Kalan ve bilahare İşsiz Kalacak olan
İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde
İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar”
ile 2009/15759 Sayılı “Kamu Kurum ve
Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki
İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel
İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek
Ücretler Hakkında Karar”ıdır.
Bahsi geçen düzenlemeler gereğince, devralan Şirketin, devir tarihinden

itibaren 6 ay içerisinde iş akdini fesh etmesi halinde, üyelerimizin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na direkt olarak
veya devralan şirket vasıtasıyla başvuru
imkanları bulunmaktadır.
Bu noktada, ilk olarak şu hususa değinmek isteriz.
Danıştay 12. İdare Mahkemesi tarafından tesis edilen 2010/1184 E. sayılı
ara karar ile, özelleştirme sonucunda iş
akitleri fesh edilen işçilerin istihdamını
düzenleyen 2004/7898 ile 2009/15759
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarında
işçinin başvuruda bulunması için öngörülen “30 gün” şartının yürütülmesi
durdurulmuştur.
Bilindiği üzere, 2004/7898 Sayılı
Bakanlar Kurulu’nun 1. Maddesinin 1.
bendi;
“4046 sayılı Kanun gereğince yapılan özelleştirme uygulamaları çerçevesinde kuruluşların ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğünün
(bunların iştirakleri hariç) (2005/9861
ile değişik) özelleştirilmesi neticesinde sermayelerindeki kamu payının
%50’nin altına düşmesi veya bu kuruluşların küçültülmesi, devredilmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması,
tasfiyesi halinde veya diğer nedenlerle,
İş Kanunu hükümlerine tabi daimi veya
geçici işçi statüsünde istihdam edilen
ve 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci
maddesine göre nakil hakkı bulunmayan personelden iş akdi feshedilenlerden(2005/9861 ile değişik) ; müracaat
tarihi itibariyle herhangi bir sosyal
güvenlik kurumundan emeklilik veya
yaşlılık aylığı almaya hak kazanamayıp,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin l,
4, 5, 6 ve 7 nci alt bentlerinde yer alan
genel şartları taşıyanlar, iş akitlerinin
kamu tarafından feshedilmesini müteakip 30 gün içerisinde kuruluşları kanalıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığına
bildirilmeleri halinde 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında, kamu
kurumlarının ilgililerle yapacakları hiz-
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“Özelleştirme programındaki kuruluşlarda çalışanlardan, işletmelerinin
özelleştirilmesi sonrasında, bu işletmelerde çalışmaya devam eden ve özelleştirme tarihinden itibaren en geç altı ay
içinde iş akitleri özel sektör tarafından
feshedilenler de bu maddedeki şartlar
ve esaslar çerçevesinde istihdam edilirler. Bu türden personelin bu haktan yararlanabilmesi için, iş akitlerinin feshedilmesini müteakip 30 gün içinde bizzat
veya çalıştıkları şirket kanalıyla EK-I’de
yer alan formla Özelleştirme İdaresi
Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.” hükmünü içermektedir.
2010 yılında gerçekleştirilecek olan
657 Sayılı Yasanın 4/C maddesine göre
yapılacak geçici işçi atamalarını düzenleyen 2009/15759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında, 2004/7898 Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararına atıf yapılmış olup 2.
Maddesinde aynı süreye yer verilerek;

sonel istihdamına ilişkin işbu düzenleme Danıştay İdari Dava Daireleri Genel
Kurulunca Anayasa’ya aykırılık iddiası
ile iptal istemli olarak Anayasa Mahkemesine gönderilmiş olup Anayasa
Mahkemesinin incelemesi halen devam
etmektedir.
Ne varki, tekrar belirtmek gerekir
ki, Danıştay’ın işbu kararı Bakanlar
Kurulu tarafından farklı bir düzenleme
yapılıncaya veya Danıştay tarafından
farklı bir karar verilinceye veya Anayasa
Mahkemesince tesis edilecek kabul veya
red yönündeki karara kadar geçerli olacaktır. Farklı yönde verilecek Mahkeme
kararlarına veya düzenleyici işlemlere
uyulması gerekeceğinden, özelleştirme
kapsamında yer alan işyerlerinde çalışan üyelerimizden 657/4-C kapsamında çalışmak isteyenlerin de süreci takip
etmeleri yerinde olacaktır.

a) 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Kararnamenin eki Esasların 1 inci
maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan (30) günlük süre içerisinde
anılan maddede belirtilen ilgili kurumlara başvurması,” hükmü getirilmiştir.

Neticede, üyelerimizin, devir tarihinden itibaren iş akitlerinin 6 aylık
süre içerisinde işveren tarafından fesh
edilmesi halinde 30 günlük başvuru süresi aranmaksızın 657/4-c kapsamında
istihdam edilmelerini işverene verecekleri dilekçe ile veyahut da doğrudan
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yapacakları başvuru ile talep etmeleri mümkündür. Bu noktada aranan iki şart;
devir tarihinden itibaren 6 ay içerisinde
bir feshin olması, bu feshin de işveren
tarafından yapılmış olmasıdır. İşveren
tarafından fesih yapılmaz ise üyelerimizin kendi istekleri ile 4-C’den yararlanma imkanları bulunmamaktadır.

Anılan Danıştay kararı ile, her iki
Bakanlar Kurulu Kararında öngörülen,
işçinin 657 Sayılı Yasanın 4. Maddesinin C bendi gereğince geçici işçi olarak istihdam edilebilmesi için fesihten
itibaren 30 gün içerisinde başvuruda
bulunması şartı şu an için ortadan kaldırılmıştır. Bu nedenle, Bakanlar Kurulu tarafından farklı bir düzenleme yapılıncaya veya Danıştay tarafından farklı
bir karar verilinceye kadar uygulama
bu minvalde yapılacak, 30 günlük süre
şartı aranmaksızın başvuru mümkün
olabilecektir.
Keza, 4/C’ye tabi per-

Devir teslim tarihinden itibaren 1 yıl
içinde iş akitleri feshedilmiş olanlardan,
emeklilik hakkını elde etmemiş olanlara
4046 Sayılı Yasanın 21. maddesinde belirtilen şartlar ile hizmet akdinin süresine göre 90-120-180 ve 240 gün boyunca net asgari ücretin 2 katı tutarında iş
kaybı tazminatı adı altında bir ödemede
bulunulacaktır. İş kaybı tazminatı ödeme süresi sona erdikten sonra, Türkiye
İş Kurumu tarafından bir işe yerleştirilememiş olanlara da iş kaybı tazminatı
alınan süreler mahsup edilmek şartıyla
kalan süre için 4447 Sayılı Kanun gere-

“Bu Karar kapsamında istihdam
edilecek geçici personelin;

ğince işsizlik ödeneği
ödenecektir.
Yukarıda belirtildiği şekilde 657/4-C kapsamında nakle tabi
olarak işlem gören üyelerimizden
2009/15759 Sayılı BKK’nın 3. maddesi
uyarınca 2010 yılı için Yükseköğrenim
mezunu olanlara 21.250 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar, Lise ve
dengi okul mezunlarına 19.275 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile
çarpımından elde edilecek tutar, İlköğretim (İlkokul mezunu veya okur-yazar
dahil) mezunlarına 17.275 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar brüt aylık
ücret olarak ödenecektir.
Emekliliğini elde etmiş olup da özel
Şirkette çalışmaya devam eden üyelerimizin kıdem tazminatlarında herhangi
bir azaltma yapılması mümkün olmayıp 1475 Sayılı Yasanın 14. Maddesi ile
4857 Sayılı Yasanın 24-25. Maddesinde
öngörülen şartların mevcut olması halinde, üyelerimiz, kıdem tazminatlarını
İTİS’in 46. Maddesi gereğince özel şirketten alma hakkına haiz olacaklardır.
Yasada, kıdem tazminatının taksitle
ödeneceği yönünde bir hüküm de bulunmadığından, üyemizin taksitli ödemeye muvafakat etmesi hariç olmak
üzere, kıdem tazminatının tamamı,
devralan Şirketten istenebilecektir. Kıdem tazminatı yönünden belirtilen tüm
bu hususlar emekliliği gelmeyip de iş
akdi sona erecek üyelerimiz için de aynen geçerlidir.
Kamu-İş ile TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve bağlı elektrik dağıtım şirketlerini
kapsayan 01.03.2009-28.02.2011 yürürlük süreli 13. Dönem İTİS, 16.10.2009
tarihinde imzalanmış olduğundan, devir tarihinden 28.02.2011 tarihine kadar
imzalanan işbu İTİS, tüm hükümleri ile
geçerliliğini koruyacaktır.
Üyelerimizin devir tarihinde mevcut olan kıdem yılları, yıllık ücretli izin
süreleri, yevmiyeleri, iş değer dereceleri
ile unvanları ve kazanılmış tüm hakla-
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met sözleşmelerinde yer alan hükümler
saklı kalmak kaydıyla, her halükarda bir
mali yıl içinde on ayı geçmeyecek şekilde Devlet Personel Başkanlığı kanalıyla
istihdam edilirler.” hükmüne havi olup
2. Bendi ise;
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rı aynı şekilde devam
edecek, 13. Dönem
İTİS’in öngördüğü ücret
zamları, ikramiyeler, ek ve sosyal yardım ödemelerine dair mali hükümleri
de dahil olmak üzere diğer tüm hükümleri uygulanmaya devam olunacaktır. İşverenin aksi yönde yapacağı işlemlerin
tümü ( ücret zamlarının, ikramiyelerin
ve diğer sosyal yardımların ödenmemesi, İTİS hükümlerinin uygulanmaması)
açılacak alacak davaları ve sair hukuksal girişimlerle tesirsiz kılınacak, işverene bu konuda hiçbir şekilde müsamaha
gösterilmeyecektir.
Yerleşik Yargıtay kararları gereğince, borçlanılan askerlik süresinin kıdem
tazminatı hesabında dikkate alınabilmesi için işçinin, çalıştığı son işyerinin
kamu kuruluşu olması ve bağlı bulunduğu kanunla kurulu kurumdan (SGK)
yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı
yahut toptan ödeme almak amacıyla
ayrılmış olması gerekmektedir. Şu halde, üyelerimizin kıdem tazminatı hesabında askerlik borçlanmasının dikkate
alınabilmesi ancak dağıtım bölgesinin,
özel şirkete devri öncesinde emeklilik
suretiyle iş akdinin üyemiz tarafından
fesh edilmesi halinde mümkündür. Devir sonrasında emekli olunması askerlik borçlanması için kıdem tazminatı
hesaplanması imkanını ortadan kaldırmaktadır.
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Devir tarihinden sonra işveren tarafından 4857 Sayılı Yasanın 25. Maddesi
dışında (haklı nedenle fesih dışında) bir
nedenle üyelerimizin iş akdinin ihbar
öneli verilmeksizin fesh edilmesi halinde aynı Yasanın 17. Maddesi ile İTİS’in
44. Maddesi gereğince ihbar tazminatı
hakkı doğacaktır.
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Yukarıda da belirtilmeye çalışıldığı
üzere, devir tarihi itibariyle üyelerimizin kazanılmış tüm hakları baki olup bu
bağlamda hak edilmiş olup da kullanılmayan yıllık ücretli izin süreleri de geçerliliğini koruyacaktır. İş akdinin fesh
edilmesi durumunda kullanılmayan
izinlerin bulunması halinde, işveren

tarafından karşılığının fesih ile ödenmemesi durumunda dava ile alınması
mümkün olacaktır.
Tüm bu hususların belirtilmesinden sonra şu hususa değinilmesi büyük
önem arz etmektedir;
Gerek ihale şartnamelerinde gerekse
de devir sözleşmelerinde şu hükme yer
verilmektedir;
“ Alıcı, Şirket’i devir aldığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süreyle, Şirket
tarafından devir tarihi itibariyle istihdam edilmekte olan, 4857 sayılı İş
Kanunu’na tabi personel sayısının %95
(yüzdedoksanbeş)’in altına düşmeyecek şekilde muhafaza etmeyi kabul ve
taahhüt eder.
Hisse satış sözleşmesinin imzalanmasını müteakip ölen, emekli olan veya
kendi isteğiyle işten ayrılan işçiler (bu
durumlara ilişkin gerekli belgelerin
İdare’ye sunulması şartıyla) yukarıda
Alıcı tarafından taahhüt edilen sayısının hesabında dikkate alınmayacaktır.
... her altı aylık dönem sonu itibariyle bu düzeyin altında gerçekleşen
her eksik adam/gün için, 16 yaşından
büyüklere ilişkin belirlenen aylık asgari
ücretin 10 (on) katı olarak hesaplanacak cezayı İdare’ye ödeyecektir.”
Görüleceği üzere, devralan Şirket,
%95’lik sınırı 3 yıl için korumak zorundadır. Ancak maddede, %95’lik bu
sınıra, emekli olanlar ile kendi isteğiyle
ayrılanların dahil olmayacağı belirtildiğinden, devir öncesinde ve sonrasında
emekliliğe hak kazanmış olan üyelerimizin emekli edilmesi noktasında hem
özel şirketler hem de idare tarafından
baskılar yapılmakta, bu yönde üyelerimiz çeşitli tehditlere maruz kalmaktadır. İşverenler, bu şekilde emekli olan
üyelerimizin ayrılmasını sağlayarak
yerlerine niteliksiz ve ucuz işgücü ile
ikame etmekte istemekte ve bunu da
gerçekleştirmektedirler.
Şunu belirtmek gerekir ki, Sigorta
mevzuatı gereğince emeklilik şartları-

na haiz olan üyelerimizin hiçbir şekilde
emekli olmak gibi bir mecburiyetleri
bulunmamakta olup ister devirden önce
isterse devirden sonra istedikleri zaman
emeklilik dilekçesi verme hakları saklıdır. Bu konuda işverenin tehditlerine
(seni emekli etmeyiz, çıkışını vermeyiz,
kıdemini ödemeyiz gibi) tehditlerinin
hiçbir ehemmiyeti bulunmamaktadır.
Devirden sonra emekli olacak üyelerimizin tek kaybı askerlik borçlanması
olup bu tutarın da, çalışmaya devam
edilmesi halinde en geç iki ay içerisinde alınacak aylık ücret ile veya işveren
tarafından yapılacak bir fesihte hak
kazanılacak ihbar tazminatı ile telafisi mümkün olacağından herhangibir
maddi kayıp olmayacaktır.
Keza, emekliliği hak etmiş olan üyelerimizin de, 4/C’ye geçiş için işveren
tarafından yapılan baskıları dikkate almamaları, çalışmaya devam etmeleri,
hem 4/C’nin şartları düşünüldüğünde kendi menfaatlerine olacak hem de
Sendikal mücadelemize güç katacaktır.
Bu konuda üyelerimizin duyarlı olmalarını, süreç içerisinde baskılara boyun
eğmemeleri büyük önem arz etmektedir. Bu konuda, üyelerimize karşı işveren tarafından yapılan her türlü girişim
Sendikamız tarafından takip edilmekte,
gerekli her türlü hukuki girişimde bulunulmaktadır. Bu konuda, Şubelerimiz de gerekli gayreti göstermekte olup
bundan sonra da aynı çalışmanın sergileneceğine dair inancımız tamdır.
Netice olarak, Sendikamızın örgütlü
olduğu Enerji İş Kolu özelleştirme sürecinin en yoğun, yoğun olduğu kadar
da sıkıntılı günlerini yaşamaktadır. Bu
süreçte, Sendikamızın, üyelerimizin
mağdur olmaması ve kazanılmış haklarının korunması açısından vargücüyle
uğraştığının, bu konuda gerekli olan
her türlü adımı atmakta olduğunun,
bütün imkanları ile üyelerimizin yanında olduğunun, karşılaşılacak sorunların
çözümü noktasında her türlü yardımın
gösterileceğinden emin olunması, bu
bağlamda hiçbir tereddüt taşınmaması
gerektiğinin bilinmesini isteriz.

