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kuruluşlar 
IRI'de Danıştay 
kararlarının 
uygulanmasını

ANKARA (VATAN) —  TRT 
çalışanlarının üyesi bulun
duktan demokratik kuruluı- 
ların başkanlar] dün ortak bir 
açıklama yaparak, TRTnln 
yasal bir yönetime kavuşturul
masını, Danıştay kararlarının 
tüm sonuçlarıyla uygulanma* 
sim İstemişlerdir.

DİSK yeni Haber-îş Ber.it- 
kası Genel Başkanı Cengla A-
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4 kuruluş, IRT'nin 
yasal bir yönetime 
kavuşturulmasını istedi

A n k a r a , ö z e l
Dört kuruluş dün yap

tıktan ortak açıklamada 
T R T’nin yeniden güncellik 
kazandığını bildirerek, 
TRT'nin yasal bir yönetime 
kavu ştu ru lm asın ı, TR T  
Yönetim Kuruluna getirile
cek hükümet temsilcilerinin 
TRT ile ilgili kişilerden se
çilmesini, Danıştay karar
larının tüm sonuçlarıyla 
uygulanmasını istemiştir.

D İSK Yeni Haber - İş 
Sendikası Genel Başkam 
Cengiz Acar, TMMOB Ge
nel Başkanı Teoman Ch- 
türk, TÜM - DER Ge
nel Başkanı Erhan Tez- 
gör ve TÜTED Genel Baş
kanı Aykut Göker imzalan 
ile yapılan ortak açıklama
da, “ TR T ’nin yasal bir yö
nelime kavuşturulması, ya
sa yönetimlerce yapılan 
atama, nakil ve terfilerin 
yeniden ve süratle gözden 
geçirilmesi ve gereklerinin 
yapılması, yeni yapılacak 
atama ve düzenlemelerde 
kişilerin yetenek, tecrübe 
ve hizmetlerinin esas ölçü 
olarak alınmağı" istenmiş, 
T R T ’deki "şaibeli”  kişilerin 
üzerinde durularak durum
larının incelenmesi, yasal 
uygulamaya gidilmesi öne
rilmiştir.

car, TMMOB Genel Başkanı 
Teoman Oztürk, TÜM-DER
Genel BaşTcâhı “ Erhan -  Tesgör 
He TÜTED Genel Başkam  
Aykut G öker tarafından or
taklaşa yapılan açıklamada, 
kurum İçinde ve dışında bazı 
çevrelerin, etkinlik ve İşlevle
rini çeşitli yollarla artırm aya 
çalışarak, T R T n ln  geleceğine 
egemen olmak İstediklerine 
dikkat çekilerek, yasa dışı yö
netimlerce yapılan atama, na
kil ve terfilerin yeniden ve sü
ratle gözden geçirilmesi İsten
miştir.

Açıklamada, kurumda yapı
lacak yeni düzenlemeler sıra
sında şu noktalann dikkate a - 
lınması gereği üzerinde durul
muştur:

«TRT’nin yasal bir yöneti
me kavuşturulması,

—  Y asa dışı yönetimlere« 
yapılan atama, nakil ve terfi
lerin yeniden ve süratle göz
den geçirilmesi ve gereklerinin 
yapılması,

—  Yeni yapılacak atam a ve 
düzenlemelerde kişilerin yete
nek, tecrübe ve hizmetlerinin 
esas ölçü olarak alınması,

—  Danıştay kararlarının tüm 
sonuçlarıyla uygulanması, bu 
arada yasalardaki bazı boşluk
lardan yararlanarak görevini 
sürdürme olanağı «şaibeli» ki
şilerin üzerinde dikkatle du
rulması, bunların durumları
nın İncelenerek, yasal uygula
m alara derhal geçilmesi,

—  T R T ’de demokratik bir 
çalışma düzeninin kurulması,

—  T R T ’nin tarafsızlığı sağ
lanırken; bunun, «halka rağ
men» bir tarafsızlık biçimin
de anlaşılmaması,

—  T R T  Yönetim Kurulu’- 
na getirilecek hükümet temsil
cilerinin. T R T  ile ilgili kişiler
den seçilmesi,

—  Bugünkü T R T  yasasıyla 
bunlar gerçekleştirilirken, bir 
yandan da T R T  yasasında ya
pılacak değişikliklerle, örgüt
lü emekçi kesimlerin v» T R T  
çalışanlarının yönetim ve de
netimde söz sahibi olacağı bir 
TRT kurulması yolunda çalış
malara başlanması»


