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EMO ve Basın Yayın ve İletişim 
Emekçileri Sendikası (Haber-Sen), 
TRT’de 169 çalışanın `istihdam faz-
lası personel` olarak belirlenmesine 
tepki göstermek amacıyla, 23 Mayıs 
2019 tarihinde TRT Ankara Radyosu 
önünde basın açıklaması düzenledi. 

Aralarında EMO üyelerinin de bu-
lunduğu deneyimli personelin tasfiye 
edilmeye çalışıldığına dikkat çekilen 
açıklamada, TRT’nin özerk, demokratik 
ve kamusal yayın yapacak bir yapıya 
kavuşturulması için mücadele çağrısı 
yapıldı. 

CHP milletvekilleri Ali Öztunç ve 
Servet Ünsal, İyi Parti Milletvekili Prof. 
Dr. Ayhan Altıntaş, HDP Milletvekili 
Filiz Kerestecioğlu ve TİP Milletvekili 
Barış Atay`ın da destek verdiği basın 
açıklamasında, "AKP elini TRT`den çek", 
"Emekçi kıyımı durdurulsun", "Yandaş 
TRT istemiyoruz", "TRT halkındın 
halkın kalacak" sloganları atılırken, 
"İktidara değil, halka hizmet eden 
TRT" ve "İstihdam fazlası değil yöne-
tim hatası" yazılı dövizler taşındı. EMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek, 
alanda yaptığı açıklamada, TRT`de ya-
şanan usulsüzlere karşı Haber-Sen`le 
birlikte mücadele etmeye kararlı ol-
duklarını ifade ederek, "TRT çalışanla-
rının istihdam fazlası personel olarak 
tasfiye edilmesine izin vermeyeceğiz" 
diye konuştu. 

Ortak açıklama metnini ise Haber-
Sen Genel Başkanı Musa Özdemir 
okudu. "İstihdam Fazlası Personel" 
uygulamasının, aralarında EMO üye-
lerinin de bulunduğu deneyimli per-
sonelin tasfiye edilmesinin, aracına 
dönüştüğüne vurgu yapılan açıkla-
mada, geçen yıl da "sürgün tehdidiy-
le" 1774 personelin emekli edildiği 
belirtildi.  İstihdam fazlası ilan edilen 

kişiler arasından mühendis, sanatçı, 
prodüktör, yönetmen, spiker, montajcı, 
müfettiş, muhabir, kameraman, me-
mur, şeflerin bulunduğu vurgu yapı-
lan açıklamada, "Çoğunluğu TRT`de 
yetişen, bilgi ve birikimlerini kuruma 
aktaran çalışanların, uzmanlık alanları 
dışında görevlendirilerek atıl bırakıl-
mak istenmesi, kamu yönetiminde etik 
ve liyakat ilkelerine aykırı olduğu gibi, 
kurumsal hafızanın da yok edilmesine 
neden olacaktır" ifadelerine yer veril-
di. Devlet Personel Başkanlığı`na bil-
dirilen listesini geri çekilmesi gerek-
tiğinin altı çizilen açıklamada, şöyle 
denildi:  

"Bilinmelidir ki bir mühendis, ses 
sanatçısı, prodüktör, yönetmen, spiker, 
montajcı ve diğerleri bu ülkede kolay 
yetişmiyor. Belli bir çabanın, emeğin, 
birikimin ürünü olan bu çalışanları 
hangi kuruma göndermeyi düşünü-
yorsunuz?" 
"Tek Bir Sesin Sesi"

Anayasa`ya göre tarafsız bir kamu 
hizmeti yayıncısı olması gereken 
TRT`nin, Kanun Hükmünde Kararname 
ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriy-
le özerk yapısının bozulduğuna işaret 

edilen açıklamada, "Gelirleri, halkın 
vergileri ve bandrol ücretlerinden 
oluşan TRT, 31 Mart seçimlerinde de 
görüldüğü üzere ‘Tek Bir Sesin Sesi` 
olmuştur." Deneyimli personelin "is-
tihdam fazlası" ilan edilerek havuza 
gönderilirken, TRT`ye kurum dışından 
personel alındığına dikkat çekilen 
açıklamada, "Kendi ‘yandaşlarını` yine 
‘yandaş kurumlardan` TRT`ye aktaran-
lar bir yandan da dış yapımlarla kendi 
destekçilerinin cebini doldurmaktadır" 
ifadelerine yer verildi.  TRT`nin şirket-
te, çalışanlarının ise iş güvencesinden 
yoksun, yönetenlerin iki dudağı ara-
sından çıkacak kararlarla çalışan kişi-
lere dönüştürülmek istendiğine vurgu 
yapılan açıklamada, şu ifadelerle son-
landırıldı: 

"TRT`yi siyasi kadrolaşma için me-
kan olarak görenler bilmeliler ki TRT 
emekçileri sahipsiz değildir. Sadece 
TRT çalışanlarının haklarının korun-
ması için değil, TRT`nin özerk, demok-
ratik ve kamusal yayın yapacak bir 
kurumsal yapıya kavuşturulması için 
tüm kamuoyunu duyarlı olmaya ve 
mücadelemize destek vermeye çağı-
rıyoruz."

TRT’de İstihdam Fazlası Personel Yoktur!


