
                         

 

 
 

BASINA VE KAMUOYUNA 
 

29.09.2017 tarihinde  6 NOLU (İzmir) Şubemizin yönetim kurulu üyesi BİNALİ ERDOĞAN’ın  sosyal medya 
paylaşımları gerekçe gösterilerek iş akdi fesh edilmiştir. Üye ve yöneticilerimize yönelik olanlar başta olmak 
üzere baskı ve soruşturmalar devam ediyor. 

 “Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini 
basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek işten 
çıkarılma gerekçesidir.” 

Peki, Binali Erdoğan yasanın bu maddesinde belirtilen hangi eylemi yaptı? 

Cevap hiçbiri… 

İşten çıkarma cezasının verilebilmesi için maddede belirtilen türdeki yayınların görev esnasında dağıtılıyor 
olması ya da asılmaları söz konusu olmalıdır. Binali Erdoğan bu yasa maddesinde sayılan hiçbir fiili 
gerçekleştirmemiştir. Görünen odur ki, farklı seslere tahammül edemeyen TRT yönetimi, iktidara yaranmak 
için bir kez daha hukuku ayaklar altına almıştır. 

Binali Erdoğan’ın işine son verilirken sadece hukukun evrensel prensipleri değil, yürürlükteki yasalar bile yok 
sayıldı. 

Bu karardan sonra da hız kesmeyen TRT yönetimi, 8 Haber-Sen üyesi olmak üzere 12 TRT çalışanı hakkında 
sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek soruşturma başlattı... 

Kandırıldıklarını, iktidara biat ettiklerini saklamak için, koltuklarını korumak için, ihbarcılığı ve iftirayı 
kendilerine iş edinenler bilmelidirler ki, bu ateş bir gün gelecek onları da yakacaktır... 

Biz bu filmi daha önce de gördük.. 

Bugüne kadar Sendikamızın yöneticileri hakkında uydurma gerekçelerle onlarca kez soruşturma açıldı ve 
hukuksuz cezalar verildi. 

Gezi eylemleri sürecinde iki TRT çalışanının işine sosyal medya paylaşımları nedeniyle son verildi. 

Ancak bugüne kadar verilen bütün cezalar yargıdan geri döndü. 

Kuşkumuz yok, bu hukuksuzluk da yargıdan dönecektir.. 

BURADAN HABER-SEN OLARAK,  BİR KEZ DAHA SÖYLÜYORUZ;  İŞTEN ÇIKARTILAN ŞUBE YÖNETİCİSİ 
ARKADAŞIMIZ İŞE İADE EDİLENE VE HAKLARINDA SORUŞTURMA AÇILAN ARKADAŞLARIMIZIN  
SORUŞTURMALARI GERİ ÇEKİLENE KADAR HUKUKSAL VE MEŞRU MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEKTİR.  

BİZ HAKLIYIZ BİZ KAZANACAĞIZ.. 18.10.2017 
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