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TRT’DE USULSÜZ ATAMALAR

Geçtiğimiz günlerin önemli tartışma konuların-
dan biri, 169 TRT çalışanının, İstihdam Fazlası 

Personel (İFP) gerekçesiyle mesleki bakımdan ilgile-
ri olmayan kurumlara atanmaları oldu. Bu uygulamayı 
çalışanlar çeşitli biçimlerde protesto ettiler. Kendi-
lerine büyük bir haksızlık yapıldığını söyleyen kamu 
emekçileri, yalnızca görüşlerinden dolayı böyle bir 
muameleye maruz kaldıklarını belirtiyorlar.
TRT çalışanlarına göre, bu karar uygulandığı tak-
dirde, kamu yayıncılığı tümüyle ortadan kalkacak, 
yetişmiş, eğitimli kadrolar gidecek ve hiç tecrübesi 
olmayanlar program yapacak. Ayrıca gönderilenler de 
gittikleri kurumlarda hiç bilmedikleri işleri yapmaya 
zorlanacaklar ve böylece kamusal zarar doğacak.
169 çalışandan 26’sı kendi isteğiyle bu atama listesine 
girmiş. 143 çalışan ise büyük bir haksızlık karşısında 
olduğunu düşünüyor. Bu çalışanlar düşüncelerini 
şöyle açıkladılar:

A; “Demek ki benim 30 yılı geçen sürede bu 
kurumda ne yaptığımı görmemişler. Birçok 
alanda çalıştım. Korolarda hocalık yaptım, hala 
da yapıyorum, programcılık yaptım, arşivlerin 
düzenlenmesinde çalıştım… Bunların ya farkın-
da değiller ya da kendilerine biat edecek, itiraz 
etmeyecek insanlar arıyorlar. Bize ‘siz gidin 
bizim çocuklar gelsin’ diyorlar. Bu çocukların 
hepsi özel sınavlarla alınmıştır. Kameramanı, 
sesçisi, ışıkçısı dahil. TRT dışında bu kişilerin 
çalışabileceği herhangi bir devlet kurumu zaten 
yok. Devlet Personel Dairesi bu işin altından 

nasıl kalkacak? Biz sanatçıların kadrosunu neye 
çevirecek gerçekten merak ediyorum. 
TRT’de usta çırak ilişkisiyle iş yapılır. Biz de 
gençlere yol gösteriyorduk, çünkü TRT’deki yapı 
başka türlü gelişmez. TRT başka hiçbir kamu 
kuruluşuna benzemez. Ama kanun hükmünde 
kararnameye dayanarak ‘ben yaptım oldu’ oiyor-
lar. Bu kadar basit değil.”

20 yıl önce koroların 100 kişi olduğunu, şimdi ise 25 
kişi kaldığını belirten A., TRT’de istihdam fazlası ol-
madığını, aksine kadroların eksik olduğunu ifade ediyor.
1980’li yıllardan beri TRT’de çalışan B. ise “Çalış-
mayan, verim alınamayan personel diyerek ismimizi 
listeye yazdılar, oysa kendileri görev vermediler, bizi 
çalıştırmadılar” diyor. Ona göre bu kararın altında 
yatan nedenlerin başında, kamudaki iş güvencesini 
ortadan kaldırma isteği yatıyor. Bu hukuksuz uy-
gulamaya seyirci kalmayacaklarını ve işlemin iptali 
için dava açacaklarını belirten B., bu haksız kararın 
yargıdan döneceğine inandığını söylüyor.
Diğer TRT çalışanı E., de muhaliflerin hedef alındığı 
düşüncesinde. Sol görüşe sahibim, bunu biliyorlar. 
Araya yandaş sendikaya üye bir iki kişiyi sıkıştırmışlar 
göstermelik olarak. Benim mesleğimi elimden almış 
oldular. Hem de en verimli çağımda. Ben yayıncılık-
tan başka hiçbir iş bilmiyorum, tüm hayatım böyle 
geçmiş. Başka ne yapabilirim?”.
Haksız ve kanunsuz atama karşısında mağdur olan 
TRT çalışanları, bu uygulamayı Ankara ve İstan-
bul’da yaptıkları eylemlerle protesto ettiler. 




