
TÜM-DER, TMMOB, TÜTED ve 

DİSK Yeni Haber-İş Sendi

kası Genel. Baş kanlarının 

3 $ .3  .1978 tarihinde yap

tığı basına açıklamadır.

Hükümetin kurulmasından bu yana üç aya yakın bir  süre geç. 

meşine karşın, Türkiye_*nin en etkin kitle iletişim aracı olan TRT'ni. 

genel müdürlük sorunu^ hala çözülmemiştir. Bu durum, pek çoğu üyemiz 

olan TRT çalışanları arasında son derece büyük huzursuzluklara yol a 

makta} bu huzursuzluk, TRT'nin ana görevi olan yayın hizmetlerini de 

olumsuz yönde etkilemektedir.

TRT Genel Müdürlüğü makamına ilişk in  kesinleşmiş yargı ka: 

l a n ,  Anayasa’ nın "Demokratik hukuk devleti anlayışım ın temel taşla 

dan olan "HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ" ilkesine rağmen, henüz uygulanmaya konu 

iniştir.

Tüm amaçları halktan yana, yasalara saygılı ve çağdaş yay: 

cılık ilkeleri doğrultusunda hizmet sunmak olan TRT çalışanları, bir: 

ve ikinci MC dönemlerindeki yasa dışı uygulamalara, baskı ve tehditlı 

kıyım ve sürgünlere rağmen karşı çıkarak, yargı kararlarının uygula, 

sı ve TRT’ nin demokratikleşmesi yolunda kararlı mücadele vermişler vı 

bu mücadeleleri geniş kitlelerce desteklenmiştir.

Ancak tüm bunlara karşın, TRT’ de yargı kararlarının bugün 

uygulanmaması?, kurum çalışanlarının tepkisine yol açmış? çalışanlar i 

gütlerimize yazılı olarak başvurarak, yüzlerce imza, ile dileklerini 

Cumhurbaşkanı ve Başbakana iletmemizi istemişlerdir.

Bugünkü basın toplantımızın amacı da, üyelerimizin bu isti 

lerini kamu oyuna duyurmaktır.

TRT çalışanları, verdikleri dilekçelerde, TRT Genel. Müdür! 

sorununun bir an önce çözüme kavuşturulmasını, bu olaym  bir kulis 

konuşla haline getirilmemesini, istemektedirler.

Genel Müdür yokluğunun TRT çalışanları yönünden yarattığı 

diğer önemli bir sorun da çalışanların özlük haklarına ilişkindir . 

Çalışanların en doğal hakları olan terfi ve atama gibi işlemleri u z u j  

süredir durmuştur. Yasa dışı uygulamalarla işten atılan arkadaşlarım; 

b ir  bölümü henüz görevlerine dönememişlerdir. Askerlik görevlerini ti 

marnlayıp dönenler için  de aynı durum söz konusudur.

Genel. Müdür yokluğunun yarattığı bu sorunların yanı sıra 

kurumda yapılan tüm y asa dışı işlemlere de yasalar çerçevesinde çözi 

ve uygulamalar getirilmesi beklenmektedir.

TRT çalışanları, başta da belirttiğimiz gibi, bu istekler: 

kapsayan yüzlerce imzalı bir dilekçeyi örgütlerimize vermişlerdir. ] 

dilekçeyi TRT’ nin Ankara, İstanbul,İzmir, Adana gibi iller  başta olmt 

üzere tüm yuritaki birimlerinden ve her kesimden çalışanlar imzalamış

TRT çalışanlarının temsilcisi örgütler olarak, bu istekli 

Sayın Devlet Baş kanma ve Sayın Başbakan* a iletiyoruz.


