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— — :------- —  DÖL^NEKEN 29 .12 .1977  günü EGO’ daki kıyım

lara ilişkin  BASINA ASA-IDAKİ AÇIKLAMAYI 

yapmışlardır.

11 ARALIK 1977 Belediye seçimlerinden sonra EGO'da ilericilerin-demok- 

rat]arın-yurtseverlerin kıyımı başladı.Temelinde siyasi amaçlar yatan bu kıyımların 
gerçek nedenlerj.ni kamuoyundan ve EGO çalışanlarından gizliyebilmek için kıyılanlar 
hakkında gazetelerde kara çalma kampanyaları açıldı.

Üyelerimiz hakkında yayılmak istenen yalanların ardındaki gerçekleri 

tüm EGO çalışanlarına ve kamuoyuna anlatabilmek ve suratlarında iğreti bir "demokrat
lık " maskesi tanıyanların gerçek yüzlerini sergilemek için yaptırdığımız bir incele
menin sonuçlarını duyuruyoruz.

DAM DİREK IIÎKAY ̂ Sİ ( l  )

Dam direk yapımının durdurulması,söylenditi gibi Atelyeler Müdürlü ünün 

aldığı bir karar veya önerisiyle olmamıştır. Dam direk yalımının durdurulması ile 

i lg i l i  gelişmeler şöyle özetlenebilir : n Bundan 1-1,5 yıl önce, Elektirik Tairesi 
Başkanlığı ''Gecekondulara daha fazla elektirik bağlantısı yapılabilmesi ve daha fazla 
Belediye Hizmeti götürülebilmesi amacıyla ve dam direklerinin abone tarafından temin 
edilip yerine takılması halinde daha süratli elektirik bağlantısı yapılabileceği, 

böylece belirli  bir zaman süresi içinde daha fazla gecekonduya elektirik verilebile
ceği görüşünden hareketle Genel Müdürlük kararıyla İdari Encümene başvurmuştur.

Tüm Daire Balkanlarının da üyesi bulunduğu İdare Encümeni, Elekterik  
Dairesinin bu talebini yerende bularak, Dam Direk yapımımın durdurulmasını ve dam 
direklerinin abone tarafından temin edilmesini kararlaştırmıştır.

Bu karar gereğince Atelyeler Müdürlüğü dam direk yapımını durdurmuştur.

1 - 1 , 5  metre boyunda bir borudan ibaret olan dam direğinin maliyeti 

800 TL olmadığı gibi,piyasada 2500 TL ya da satılmamaktadır. Dam direk yanımı için 
kurulmuş özel firmalar yoktur.Yönetim G iderleri ,İşç ilik ,Sabit  İşletme Giderlerini 
malzeme f ia t m a  ekleyerek dam direği maliyetini hesaplayan EGO, aboneye bu fiat üze
rinden direk satmaktaydı. Dam dire,' i n , işletme ve yönetim giderleri oldukça düşük olan 

"Soğuk Demirci'lerde yakılması halinde maliyetiniç.n, EGO maliyetine nazarm  daha düşük 

olacağı a ç :k tır . Gecekondularda oturan abonenin dam direğini kendi yapması halinde 
bii maliyet daha da düşmektedir .Görüldüğü gibi dam direğinin aboneye pahalıya malolması 

yerine daha ucuza malolması sözkonusudur,

?ÜEL - OIL HİKAYESİ ( i )

EGO Genel Müdürlüğü gereksinmesi olan fuel-oıli Petrol O f is i 'n in  İzm it '
teki depolarından temin etmektedir.^uel-oıl' i İzmit'ten Güvercinliğe taşımak için 
ihaleye çıkılmakta ve eıi ucuz fiatı veren nakliyeciye bu iş yaptırılmaktadır .Nakliyeci 
EGO adına fuel-oıl'i İzmit'ten almakta Güv rciniiğe t/Sİim etmektedir. İzmit' ten çıkan 
ile  Güvercinliğe giren fuel-oıl miktarları arasında bir denetim kurulabilmesi için;
EftO genel Müdürlüğü,Petrol O fis i 'ne  birçok defalar yazılı olarak,nakliyeciye verdiği 

•fuel-oıl miktarımın rçG0:ya hemen bildirilmesi için başvurmuş ve Petrol Ofisi her 
defasında ^GO'ya böyle bir lijfgi vermeyeceğini yine yazılı olarak b ild irm iştir . Daha 
sonraları Petrol Ofisinin EGO’ya gönderdi. ' faturalarla ^ O ' y a  giren fuel-oıl arasında 
1200 Tonluk bir fark olduğu t«sbj t eden Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı, konunun 
araştırılması için halen genel müdürlük görevinden alınmış bulunan Ertuğrul AmasyalI 
döneminde gen'il müdürlü îP başvurmuş ve AmasyalInın talimatıyla soruşturma açılmıştır.



-  ?  -

Teftiş Kurulunca yürütülen soruşturma halençdovam etmektedir. Eksik teslin 
edilen miktar, mal veya para olarak mutlaka nakliyeciden alınacaktır. EGO- 
nun herhangi bir kaybı söz konusu değildir.

DEMİR HİKAYESİ Ç )

Demir olayında da benzer bir durum söz konusudur. EGO Genel Müdürlüğü 

ihtiyacı olan çeşitli demirleri Karabük Demir Çelik ~'abrikalarından almaktadır. 
Demirin Karabük'ten EGO’ya taşınması için ,ihale  yoluyla, bir nakliyeciye yap
tırılmaktadır. Nakliyeci EGO adına deniri almakta ve Karabük Demir Çelik Fab
rikası verdiği demirin faturasını EGO'ya göndermektedir. EGO'ya teslim edilen 

demir ile  gelen faturalar arasında bir fark olduğunu tespit, eden Makina-İk

mal Dairesi Başkanlığı, konunun açıklığa kavuşması için ,yine  AmasyalI döne

minde Genel Müdürlüğe soruşturma açılması istemiyle başvurmuş ve AmasyalI1nın 

emriyle soruşturma açılmıştır. Teftiş Kurulunca açılan soruşturma sürmekte
dir.

KUM. ÇAKIL. TUĞLA HİKAYESİ- ( i )

Yine Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı, yaptığı denetlemelerden; 

ambara girenzkum ve tuğla miktarları ile  ambarda bulunan miktarlar arasında 

bir fark tespit edilmiştir. Bu farkın normal "f ir e "  sınırları içinde clup ol
madığını araştırılması için , Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığının, yine A- 

masyalı döneminde, Genel Müdürlüğe "inceleme" yapması için başvurmuş ve 
Amasyalınm emriyle soruşturma açılmıştır.

MİTHAT GÖRKEM HİKAYESİ ( O

EGO'da "mübaya memuru" olarak çalışan Mitfchat Görkem ile i lg i l i  olaya 

gelince; EGO müfettişleri yaptıkları normal denetlemelerin birinde, Mithat 
Görkem'in üzerinde, alışılmış miktarların dışında kapatılmamış avans bulun

duğunu teepit etmişlerdir. Genel Müdür Amasyalı'nm emriyle açılan tahkikat 
dosyası yine Genel Müdürün emriyle "savcılığa"intikal ettirilm iştir. Üzerin

de bulunduğu tespit edilen 69 bin TL.yı EGO’ya ödeyen Mithat Görkem ile i l 
gili  soruşturma savcılıkta halen sürdürülmekte olup sonuç savcılığın kararı 
ile  açıklığa kavuşturulacaktır,

KIYILANLAR. SORUŞTURMALARI AÇTIRANLARDIR

Görüldüğü gibi kıyıma uğrayan herhangi bir EGO yöneticisinin yolsuz

luk yapması gibi bir durum söz. konusu değildir. Başta Ertuğrul AmasyalI olmak 
üzere tüm kıyılanlar ve bildiğimiz kadarıyla halen görev başında bulunup ta 
kıyılmaları düşünülenler, EGO'da halk yararına sıkı bir denetim mekanizması 

kurmaya çaba sarfedenler ve en küçük bir şüphe üzerine cesaretle soruşturma 

açtıranlardır.
Anlattığımız bu olayların bir kısım gazetelere tamamen çarpıtılarak 

yansıtıl lasının ve görevden alınmaların gerekçesi olarak gösterilmek isten
mesinin temel nedeni "Özgürlükçü Demokrasi" yanlısı görünüm altında Ankara 
Belediyesinin başına oturanların kendi dar grupçuklarmdan saymadıkları tüm 
Çalışanların tasfiye etme girişimlerini maskeliyebilmek, örtmek içindir .

Bugün yaptığımız gibi yarında gerçekten, sahte "Demokratlık" maskesi 

taşıyanların suratlarına çarpılacaktır.
Gün, tüm çalışanların ekonomik, demokratik haklarını alma uğrundaki 

mücadelelerini birleştirmeleri ve b irliğ i  parçalamak isteyenlerin üzerine 

gitmeleri günüdür.

Y A F ^ ^ m İŞÇİ-EMEKÇİ ?!/¥ ÇALINANLARIN BİRLİĞİ

YAŞASIN MÜCADELEMİZ.


