TRT'de üyeleri bulunan DİSK*e bağlı
Yeni Haber-İş Sendikası,Türk Mühen
dis Ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
Tüm Memurlar Birleşme ve Dayanışma
Derneği
-DER),Tüm Teknik Eleman
lar Derneği (TÜTED)ve Parlemento M u 
habirleri Derneği (PMD)'nin 20*3.1577
günü yaptıkları basın toplantısı me t 
nidir.
Türkiye'nin başlıca kitle iletişim aracı TRT,son günlerde yeni
gelişmelere sahne olmaktadır.Bilindiği gibi,8 ay gibi bir süreyle çalı
şan TRT Seçim Kurulu,bir karar verememiştir.359 sayılı TRT Yasasına gö
re, TRT Genel Müdür lüğü* nü işgal eden Şaban Karataş hakkı da "karar'1
vermekle yükümlü bulunan Kurul,16 Mart günü kararsızlığını açıklamıştır.
MC İktidarı ve yandaşlarının, bunun K a r a t a ş ' m lehinde bir karar oldu
ğunu söylemelerine karşın , yasa son derece açıktır ve TTV; Seçim Kurulu'nun kararsızlık kararı geçerli sayılamaz.
Danıştay Kararı ile TRT Genel Müdürü olmadığı kesinleşen Çaban
arataş, herşeye karşın işgalini sardürmektedir. Karataş'ın TRT Genel
Müdürü olmadığı Yargıtay ve Mahkemelerce de saptanmıştır.Öyle'ki, Yargı
organları K a r a t a ş ’
a vekalet eden avukatları kabul etmemekte, işgalci
Karataş da bunun üzerine avukatlarını TRT Eski Genel Müdürü Adnan öz~
t r a k ' m vekaletnamesi ile göndermektedir.Bu arada Karatâş, kayıtlı bulun
duğu Ziraat Mühendisleri Odası'nca disiplin kuruluna verilmiş ve odadan
ihraç edilmesine karar verilmiştir. Son olarak İstanbul ve Diyarbakır
Radyo televizyonundan gönderile11 imzalarla, sayıları 800 ü aşan TRT
çalışanı savcılığa başvurarak, K a r a t a ş ' m cezalandırılması isteminde
bu lunm u ş t u r . TRT Çalışanları daha sonra da toplu bir dilekçe ile Cum
hurbaşkanına başvurarak, TRT'nin yeniden yasallaştırılması yolunda ge
rekli girişimlerde bulunmaya çağırmışlardır . Milyonlarca emekçiyi tem
sil eden sendika, demokratik kitle örgütü ve siyasi partiler de Kara
taş 'm yasa dişiliğini defalarca belirterek, TRT'nin faşistleştirilme
si girişimlerinin karşısında olduklarını açıklamışlardır.
Ancak, Türkiye'de faşizmin t ı r m a n d ı n İ m a s m a koşut olarak TRT
kadrolarını faşistleştirme amacıyla TRT'nin başına getirilen Şaban Ka
rat aş* m , İşgalciliğini sürdürmekte direneceği anlaşılmaktadır.Karataş'm bu yoldaki girişimlerini şöylece sıralayabiliriz:
-TRT'de DİSK'e bağlı Yeni Haber-İş Sendikası üyelerinden 107
işçinin sözleşmelerinin 31 Marttan geçerli olmak üzere feshedildiği
açıklanmıştır. TRT Yönetimi, bu yolla Yeni Haber-İş Sendikası'n m ça
lışmalarını engellerken, öte yandan TÜRK-İŞ'e bağlı Haber-İş Sendika
sı' n m ve MİSK'in çalışmasına olanak sağlamak istemektedir.Bu arada,
Yeni Haber-İş Sendikası'nın TRT İşyefci Temsilcilerinden birinin işine
tümüyle yasalara aykırı olarak son verilmiştir. Sendika temsilcisi,
sendika odasına alınmamakta, ancak bu işlemin sorumluluğunu da kimse
üstlenmemektedir.
-Sayıları şimdiden 100 ü bulan memur görevlerinden alınmış,
bu memurların Danıştay'dan aldıkları yürütmeyi durdurma kararları
Karataş yönetimince uygulanmamıştır.
-Radyoda haber yorumları yapan TRT-2 Haber Ünitesi kapatılmış
ve çalışanları başka bölümlerde görevlendirilmiştir.
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-Sosyal içerikli tüm programlar ya reddedilmekte ya da bürokratik
bazı nedenler cne sürülerek yapımları engellenmektedir.
-Loockheed Komisyoncusundan komisyon aldığı ve bu komisyonun v er
gisini ödemediği basında belgeleriyle açıklanan Hami Tezkan'ın hala
başkanlığını yaptığı Haber Dairesi, açıkça MC'nin propoganda merkezi durumundadır.
-Karataş *m işgalinden bu yana Kurumu 5 0 0 ’
den fazla faşist eğilimli
kişi ve militan alınmıştır.
-TRT Yönetim K u r u l u 1nun aldığı bir kararla bine yakın yeni kadro
açılmıştır*Bu kadroların nasıl doldurulacağı bugüne değin yapılan uygu
lamalardan anlaşılmaktadır.
t T R T 1de yeni bir sınav açılmıştır. 23 Mart 1977 tarihinde yapılaca
ğı açıklanan bm genel sınav, Şaban Kabataş'ın kendi basın açıklamasın
da da belirttiği gibi, yalnızca "Resmi Gazete" aracılığı ile duyurulmuş;
ne yazılı basında ne de televizyon ve radyolarda sınav ile ilgili bir
duyuru yapılmamıştır.TRT Eğitim Y ö n e t m e l i ğ i 'nin 37. maddesi gereğince
sınav biçiminin saptanması TRT Genel Müdürü'nün yetkisi içindedir .Yet
kisiz Karataş b u konuda, olmayan yetkisini kullanıp sınavların sözlü
yapılmasına karar vermiştir. Karataş yanlısı yöneticilerden oluşan sınav
kurulu aracılığı ile bu kadrolara yeni faşist militanların doldurulması,
amaçlanmaktadır.
Bütün bunlardan da anlaşılacağı gibi Karataş ve yandaşlarınca basın
mensuplarına kapatılan, ziyaretçilerin kabul edilmediği ve koridorların
da hergün daha çok sayıda faşist militanın boy gösterdiği TRT, "faşist
ideolojiyi yayma merkezi" haline getirilmek istenmektedir.İşgalci Karataş
ve yandaşları bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için Türkiye'deki pekçok
devlet kuruBıunda yapıldığı gibi ilk önce kene isine karşı çıkanları safdışı etmiş, daha sonra da ilerici ve demokratları etkisiz bırakacak çe
şitli atamalar yapmıştır.Bu siirgan ve kıyımların daha da artacağı ve sa
yısının enaz 500*ü bulacağı bilinmektedir.Kısacası, Karataş ve yönetimi,
kendisine yandaş olmayacak herkesi Kurum dışında bırakmak ve TRT'yi bir
devlet kurumu olarak kendi kadrosu ile teslim, almak istemektedir.
Ancak, bugüne dek TRT Çalışanlarının temsilcisi DİSK'e bağlı Yeni
Haber-İş Sendikası, Tüm Memurlar Birleşme ve Dayanışma Derneği, Türk M ü 
hendis Mimar Odaları birliği ve Tüm Teknik Elemanlar Derneği'nin önder
liğinde yürütülen Parlemento Muhabirleri Derneği'nin de katılması ile
daha geniş boyutlarda yürütülecem mücadelemiz buna meydan vermeyecektir.
TRT'nin yasallaştırılması ve demokratikleştirirhmesi yolundaki mücadelesi
ni emekçi halkı adına ve onunla birlikte sürdüren TRT çalışanları, Ana
yasa 'yı , yasaları açıkça çiğneyen bir yönetime karşı direnme hakkının
doğduğuna inanmaktadırlar.
TRT Çalışanlarının ve demokratik k u r u l u ş l a r m birliği ile yürütülen
bu mücadele bazı' kişi ve k u r u m l a r m da görevleri olduğuna inanıyoruz.
-Cumhurbaşkanı, TRT Konusunda basında yeralan haberleri, bugünkü
jT yayınları hakkında H a lkın şikayetlerini ve kendisine imzaları ile
başvuran TRT Çalışanlarının çağrısını göz önünde tutarak, TRT'nin ya
sallaştırılması yolunda gerekli girişimlerde bulunmalıdır.
-Çalıştıkları Kurumun enüst makamında bulunan kişinin, işgalcili
ği nedeniyle cezalandırılmasını isteyen 8 0 0 'ü aşkın TRT çalışanının
başvurması ile Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan soruşturma
hızlandırılmalıdır.Bu adara, Ankara Cumhuriyet Savcılığı, soruşturmanın
hangi aşamada olduğunu kamu oyuna açıklamalıdır.
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- 8 aylık bir sürede Şaban Karataş ve TRT yayınları hakkında
hiçbir karara varamayan TRT Seçim Kurulu , bir an önce yeniden toplanara
salt çoğunlukla kararını vermelidir.
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