
DÎSK YjJNİ HAfî.-R-İŞ S- -NDIKASI,TMMOB, 
TÜTED ve TÍM-DER, TRT1 dekiyeni kıyım
lar ve Karataş*m şikayetine savcı
lık ın ::red:: cevabı vermesine iliş
kin basına 21.12,1976 tarihinde şu 
açıklamayı yapmıştır.

Yargı organları, Karataş*a karşı arka arkaya açılan davalarda Kara- 
taş ! ın-;yasadışilığını sergilemekte devam ediyor, Yasa tanımazlığı 
adut haline getiren ve yargı organlarının kararlarına karşı dikilen 
Kaıataş?ııij kıyıma uğrattığı kişiler tarafından açılan maddi tazminat 
davaları karşısında güvendiği dağlara kar yağmaktadır.
Mac di tazminatlar şahsına açıldığı zaman yargı organlarını tanımak zo
runda kalmaktadır* Son olarak örgütlerimizin üyelerine karşı bir kıyım 
kampanyası açmıştır* Kanunsuz olarak iki işçinin hizmet akitlerini fesh 
etniş, üç memur arkadaşımızı çeşitli yerlere sürgün etmiştir.Karataş 
bu yasa dışı uygulamaları ile yandaşları ile beraber TRT'de oluşturdu
ğu faşist işgale karşı direnen üyelerimizi ekonomik baskı altına al- 
mâya çalışmaktadır*
8. Asliye Hukuk Mahkemesinin belirttiği gibi Karataş yasal genel müdür 
olmadığı için hiçbir memur yada işçinin işine son veremez ve sürgün 
edemez'» Yargı organları her açılan davada bu faşist işgale karşı diren
menin yasal olduğunu açıklamaya devam ediyorlar,. Örgütlerimizin TRT'de 
sendikaya ait panoya astıkları î:TRTrde faşist İşgale Son:: pankartını
savcılığa şikayet eden Karataş’a Savcılığın ekli red cevabı bunun en

"Tson örneğidir,
Karataş1ıh yasa dışı uygulamasında kıyıma uğrayan üyelerimizin yasal 
yollardan hakkı, örgütlerimizee korunacak ve sağlanacaktır*
Yasa dışı işlem karşısında açılacak her tazminat davası, şimdiye kadar 
olduğu gibi Karataş ye yandaşlarına karşı sürdürülecektir.
Yasadışı uygulamalar sonuçta üyelerimize hiçbir zarar getirmez, aksine 
alınacak maddi ve manevi tazminatlar üyelerimize yeni maddi olanaklar 
sağlar,
Karataş her jrasa dışı işlemin sonunda ödemesi gereken tazminatı öderken 
yalnız kalacağını bilmesi gerekir. Kendisinin her yerde ::beraber geldi
ğini ve beraber gideceğini"belirttiği kişiler kendisini kurtaramaz.Hatta 
ödeyeceği tazminatlar karşısında en yakınları dahi Karataş1m  kanuni 
mirasçısı olmayı reddedeceklerdir.

TRT*de faşist işgal kırılacaktır.
Saygılarımızla

DİSK YÜNÎ HAM-İŞ SENDİKASI TMMOB TÜTED TÜM-DER

GK - A -Adet,
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TAK.İ PDİELİK KARARI

Türkiye Radyo-îelevızyorî Kurusu Goaul Midürlüt-U 23*3.1976 günlü 1345 

sarılı dilekçesi ve ekleriyle Türkiye Yeni Hsber-îş eondikası genel başkanı 

Mustafa Cengiz Acar’ı sendikalar kanuna stuhalefet suçundan şikayet etniştir.

Müşteki Belirtilen sendika başkmunm kurun binası içinde bulunan sendi

kaya a:t ilan tahtasına (T32Tde F aşıet i;.gale son verılaelldip-ınzs kaapanyasına 

katıl-üıck yeni h.ber-iş* TT130B Tüb-I)op*TUü’SD> ibarelerini ihtiva eden afi.jin ya

pı t-rıldığını bu afişle aüesoesenln küçük düşürülüp kuruş personelinin yönjtlaa 

ksr~ı sâlcadele ve baş kaldırmaya tahrik edildiğini yayın ve y’inetinîn yasa dışı 

clda&s yolunda iddiada bulunulduğunu bu llon tahtacına bu tür afiş yapıştırmam 

03 -Ilkalar kanuna ve îoplu süzleşaeye auhalefet teşkil edeceğini şikayet etaiştir, 

Maznun Mustafa Cengiz Acar 23.11.1976 günlü Lavcılığınızda alınan savun

masında belirtilen ilanın sendikalarınca konduğunu üyeleriyle tosas niteliğinde 

bulundu; unu ve Sendikal faali jetlerini a duyurmak anacına ssatuf ol u unu a/nı düşü

nümdeki sendika ve kuruluşlarla birlikte belirtilen ilanı asnanın toplu sozleşaeni 

24*aaddeslnln d fıkrasına do uygun bulunacağını belirtip kurunun bu yolda uyuşaaz- 

lı!:1< n  çizüalaae kurulunsda bir bJrnoaatı oltsadığını ifade ederek suçu poddotsüş* 

tir. j

Yukarıda Üzerindeki yazılar belirtilBiş bulunan fotoğrafı ekil ilanın suç 

tajfcil etaadiği kupuaa yönalik bir hakaret cuçununda oluşaadığı bilirkişi aüteala- 

siyle teebit olunsuştur*

Muhtevasında cu; unsuru bulunaayan İlanın sendika faaliyetlerini içeren 

nitelikte oldu, 12 anlaşılmış gerek sondikolor kanuna gerekse toplu sözlüşoonin 24. 

«Badesine nuhelofot teşkil eder bir yünü sörülaonofele nüsnot suçdan nazn.ua hakkın

da takibat icrasına nahal bulunsadığına keyfiyetin aüşteki ve aazntı a tebliğine 

C-fJK.nun 163/2 vo «aüteakip saddeleri gereğince karar verildi. 24.11.1976

•••" Orhan DiaiIHflü.fAH 

Cuahuriyet Savcı Yardımcısı


