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Basma ve kamu oyuna açıklama

Bazı gazetelerin 2.4-12.-1^77 günkü sayılarında E .G .O .  Genel 

lüdurünun ve bazı E .G .O . yöneticilerinin görevden alındığını belirten, 

gerçek dışı ve kamu oyunu yanıltıcı yolsuzluk iddiaları bulunan 

haberler yer aldı.

İddialarla i lg il i  gerçekleri kamu oyuna duyurmak amacıyla 

aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyduk.

E .G .O . Genel Müdürü Ertuğrul Amasyalı, Belediye Başkanı 

Ali Dinç er imzalı onay ilej Belediye Başkanlığında Başkanlık Müşavirli

ği görevine naklen atanmıştır. İddia edildiği gibi görevden alma yada 

nakkmda soruşturma açılma sözkonusu değildir. AtölyelerMüdürü 

Bülent Vargel ise E .G .O .  Genel Müdürlüğünde Teknik Müşavirlik kadrosu

na naklen atanmıştır.. Görevden elçektirilme sözkonusu. değildir.

Genel Muaurlüge atama yada Du görevdeAoaşka bir göreve nakil, 

E .G .O .  kuruluş yasasına göre valilik  onayi ile yapılır. Yasaya aykırı 

olarak Bexediye Başkanı onayı ile yapılan işlemin iptali için 

danıştaya başvurulmuştur.

Gerek Genel Müdür için ve gerekse Kuruluşta çalışan 10 görevli 

için bir gün içinde yapılan naklen atama ve vekalet kaldırma işlemleri 

özünde işin gereci ve yeteneklere göre olmayıp partizanca yapılmış 

işlemlerdir. Bu işlemlerde olduğu gibi bundan sonrada kille  halinde 

yapılması Deklenen nakil ve atamalarda göz önüne alınan kriter 

"demokratik solcu görüşte olmak ve bunu çalışmalarıyla kanıtlamış 

olmak1'1 ilkesi olacaktır, fit  ekim benel Müdürlük görevine vekaleten 

atanan Ethem Ö zDakır 'm  memur olduğu halde C .H .P .den  delege olduğu 

iiı D ar edilmiş ve bu Konuda soruşturma açılmıştır.

Yolsuzluk iddiaları usulsüz ve partizanca yapılmış işlemlere 

¿erekçe olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Bu konulardaki soruşturmalar 

nakil ve atama işlemlerinden sonra açılmamıştır. Bu işlemlerden çek 

daha önce i lg il i  Daire Başkanının önerisi ve Genel Müdür Ertuğrul 

Amasyalı'nın onayı ile Teftiş Kuruluna intikal ettirilm iştir . 

Soruşturmalar halen sürdüğü için bu konularda şimdilik açıklama 

yapmayı doğru bulmuyoruz. Bülent Vargel ile i lg il i  işleme gerekçe 

olaraK gösterilen dar.ıdir^k yapımı konusundaki karar ise iddia edilenin 

aksine Bülent Vargel' in yada bağlı bulunduğu Daire Başkan ı>ın değil, 

gecekondulara daha fazlaUElektrık Dairelinin  oiiensı^uzerm e, I . 5 yıl 

önce, İdare Encümeni tarafından oy Dirliği ile alınmış bir karardır.



E .G .O .  kuruluş yasasına göre E .G .O ,  Genel Müdürlüğünün 

murakabesi Beleaiye Murakıplarınca yapılmakta ayrıca Mülkiye 

Müfettişlerinin sürekli teftişine tâbi tutulmaktadır. Ne Belediye 

Murakıplarınca nede Mülkiye Müfettişlerince bu güne kadar herhangi 

bir yolsuzluk soruşturması açılmamıştır.

Yapılan atama işlemlerine gerekçe olarak gösterilen yolsuzluk 

iddialarının Du işlemlerle hiçbir ilg is i  olmadığını kamu oyuna 

duyuruyor, iuaia sahiplerini Meslek kuruluşumuz, Basın ve Kamu oyu 

onunae açık tartışmaya çağırıyoruz.
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