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Sayın FAHRİ S.KORUTÜRK 

CUMHURBAŞKANI

Günümüzün en önemli kitle iletişim aracı olan TRT'deki son geliş

meler, Kurum çalışanları ve Kamuoyunca yakından izleniyor.

TRT bugün, yayınları ve kurum içi uygulamalarıyla Anayasa ve yasa

lara karşıtlığın simgesi haline gelmiştir.

B iz ,Yeni Haber-İş Sendikası, TMMOB, TÜMDER-ve TÜTED,TRT çalışanları

nın temsilcileri olarak, TRT'deki yasadışı uygulamaları halkımızın gözü 

önüne sermek amacıyla 13 Haziran 1976 günü ’’Anayasa ve .Yasalar Karşısında 

TRT”nin durumu ve Yayın Uygulaması- konulu bir Forum düzenledik. Bu Forum

da, TRT'deki yasadışı işlemlerin ve amaçlı olarak çarpıtılmış yayınların 

belgeleriyle sergilendiği ilişikte  sunulan bir Rapor okundu. Forumda ayrı

ca Seçkin Anayasa ve Ceza Hukuku Profesörleri,siyasal parti ,işç i  ve meslek 

kuruluşları temsilcileri, politika adamları, gazetâci ve yazarlar birer 

konuşma yaparak,TRT konusundaki düşüncelerini dile getirdiler.

Tüm konuşmacılar bir tek noktada birleşiyordu :

"TRT bugün.yayınlarıyla Atatürk ilkelerine.Anayasa,yasalara ,laik

liğe ve TRT yayın ilkelerine ters düşmektedir."

Bu arada hukukçular, Anayasa ve TRT yayıh ilkelerine aykırı bir 

uygulama içinde bulunan mevcut yönetimin,Danıştay kararlarına uymamakta 

direnmesiyle de "Anayasayı ihlal" ettiğini belirttiler .

TRT üzerinde‘ odaklaşan yasadışılıklar, içinde bulunduğumuz dönem

de öylesine yaygınlık kazandı ki, Kurum,toplumun tüm-kesimlerinde tartış

ma konusu haline geldi.

Çeşitli gazete v<s dergilerde bu yolda pek çok yazı yazıldı , örnek

ler getirildi; siyasal partiler ve demokratik kuruluşlar TRT'nin yayın

larını eleştirerek,uyarıda bulundular; Ana muhalefet partisi CHP de bir 

komisyon kurarak, TRT yayıhlarını inceledi ve yasadışılıklarını belgele

yerek, PEof. Şaban K a r a t ış 'm  görevden alınması isteğiyle TRT Seçim Kuru- 

lu 'na  başvurdu.

Gerek düzenlediğimiz Forumda okunan ”TRT DOSYASIT:nda gerekse CHP1 

nin TRT Seçim Kurulu'na gönderdiği Raporda verilen örnekler,kanıtlar öy

lesine açık ve kesindir ki,Seçim Kurulu' nun,Ka£ataş' m  görevden alınması 

gerektiği yolunda karar vereceği inancındayız.

Halkımız da bugün,TRT' nin yasal yönetimine kavuşmasını tarafsız 

bir yayın yapılmasını istemekte ve beklemektedir.

TRT'nin yasal yönetimine kavuşması ve Anayasa,TRT Yasası ve 

Atatürk ilkeleri doğrultusunda yayın yapılması için bugüne kadar 

yürüttüğümüz mücadeleyi,bundan böyle halkımızla birlikte sürdüreceğiz.

Saygılarımızla arzederiz.
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