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TÜTEB Genel Sekreteri Halûk Orhun
19.1.1973 günü /basma yaptığı
açıklamada; ;,T İT'.;:LO Merkez Yöne
tim kuru]unun, T uTED G-eııel Başka
nı Aykut Clöker hakkın'tÜ açılan
soruşturmayı protesto ettiğini-;
söyleyerek aşağıdaki hususları
belirtti.

Merkez Yönetim Kurulumuz, TUTED Genel Başkanı Aykut Göker'in Derne
ğimizin Genel Başkanı olarak yaptığı bir basın açıklamasından dola
yı halen çalıştığı işyerinin yöneticileri tarafından hakkında açtı
rılan disiplin soruşturmasını, demokratik güçlerin yı. Lar dır sür
dürdüğü harınsızlık demokrasi mücadelesi açısından gr d e r e c e olum
suz bir elişrae olarak nitelemiş ve bu konuyu gündemine ¿.1erak aşa
ğıdaki dc *erlendirmeyi yapmıştır:
Yerel seçimlerden sonra Ankara Belediyesi1ne bağlı E.G.O. Genel Mü
dürlüğünde , Genel Müdür Ertuğrul Amasyalı ile Bernc'',im.ize üye se1 iz
teknik elemanın görevlerinin değiştirilmesi üzerirre Genel Başkanımız
Ayliut G ö k er, TMMOB Başkanı Teoman Oztürk ve TÜM-.
.. d Genel Başkanı
riıaıı T ezgör ile birlikle ortak bir basın açıklaması yapm ıştı.
Bu basın f tıklamasında şu hususlar vurgulanmıştı;
t;Yerel seçimlerden sonra, Ankar Belediye Balkanının erişmesini iz
leyen güııierdc, belediyeye bağlı E.G.O. inletmesinde, aralarında
GenelKitidür !i’tıığrul Amasyalı’n m da bulunduğu 9 üyemizin görevleri
değiştir: İmiştir. îIC iktidarının sona ermesinin beklendiği ve kı
yımların yoğunlaştığı bu dönemde ilerici nitelikte bir belediye bün
yesinde yapılan kıyım niteliğindeki bu atamalar, faşist uygulamalara
karşı yıllardır çalışanlar arasında sağlanmaya ç lışılan birlikte
mücadele açısından olumsuz bir gelişmedir.. Faşist baskı, kıyım ve
terörle mücadelenin güncelliğini koruduğu bu dönemde atamaların si
yasi bir görünüm taşımaları, E.G.O. Genel Müdürünün görevden almışı
sırasında, l^G.,0, dışından gelen bir kalabalığın yarattığı baskı or
tamı ve bazı gazetelerde görevden alınmaların 11G01daki yolsuzluklar
la ilgili olduğu biçiminde yer alan gerçek dışı haberler karşısında
belediye yetkililerinin sessiz kalmaları, bu olumsuzluğu artırmakta
dır.
TMMO. , T ljII-DT. ve TJT3D olarak, şimdiye dek olduğu yiiji, ''yelerimi
ze yöneltilen haksız, uygulamalara karşı oldu umuzu,
elenen hakla
rını korumak amacıyla gerekli yasal girişimlerde bı.lunaca ımızı ka
muoyuna duyururuz.. ::
3u açıklama basında yer aldıktan sonra, kendisinin de halen LGD'da
çelişiyor olması bahanesi ileri sürülerek Aykut Göker hakkında EGO
yöneticilerince disiplin soruşturması açılmıştır, ı* soruşturmada,
,fTuTd.O tüzüğüne ve Dernekler Yasasına göre .Aykut Göker'in Tl/TED Ge
nel Başkanı olarak "personel Hukukunu-; ilgilendiren mes1 lelerde ba
sın açı: laması yapmaya yetkisi bulunmadığı ileri evirtilerek; bu açık-

TÜM T E K N İK E L E M A N L A R D E R N E Ğ İ H A B E R B Ü L T E N İ • Haftada bir yayınlanır. • Sahibi ve Sorumlu Yönetmem
T Ü T E D Adına Aykut Göker • Adres: Mlthatpaşa Caddesi 28/24 Kızılay, Ankara • Tel: 25 43 05 •

lamayı bir ::EGO çalışanı olarak yaptığı” hükmüne varılmakta ve
bu noktadan hareketle de hem ‘'bir EGO çalışanı olarak yetkisi
bulunmadığı halde EGO çalışmaları ile ilgili bir konuda yaptığı
basın açıklamasından” dolayı hem de :!bu basın açıklamasında amir
lerini kıyım yapmakla kötülediği:! için uzun süreli terfi durdur
ma cezası ile cezalandırılması istenmektedir.
Tı/TED Genel Başkanı Aykut Göker hakkında ki bu soruşturma ilginç
yanlar içermektedir* Derneğimizin kurulduğu 1971 yılından bu yana
hiçbir savcı, TUTED Genel Başkanlarınm "personel hu kukuna:î iliş
kin konularda basın açıklaması yapmalarını Derneğimizin tüzüğüne
veya Dernekler Yasasına aykırı bularak, haklarında soruşturma
açraaroıç iken, yerel yönetimler özelinde de demokratik rejimi tesis
etme vaad ve iddaalari ile işbaşına gelenlerin açtırdığı bir soruş
turmada bunun tersi bir hakme varılması son derecede çarpıcıdır.
EGO*da TÜTET) Genel Başkanı hakkında açılan soruşturma herşeyden önce,
bir dernek başkanmın derneğinin tüzüğünden, Dernekler Yasasından
ve bunların da ötesinde Anayasa*dan kaynaklanan haklarını, bu hak
ların kullanılışını personel yasası ve ilgili mevzuat hük'imlerine
göre yorumlayarak, engelleme amacına yöneliktir. Bu ise MC’lere
rağmen kurulabilmiş ve kurunmuş olan EGO'dalci demokratik ortamın,
böylcsi bir ortamı koruma ve daha da geliştirme vaad ve iddialarıy
la işbaşına gelenler tarafından yıkılması demektir. Bunun da öte
sinde yıllardır Türkiye’de bağımsızlık demokrasi mücadelesi veren
örgütlerin bu mücadelelerini sürdürürken kaynaklandıkları Anayasal
hakların bile engellenmesi yolunda atılmış belki münferit ama teh
likeli bir adımdır.
3u değerlendirmelerin ışığı altında Merkez Yönetim Kurulumuz; EGO
Yöneticil'J rin:‘ bu tutum ve davranışlarından dolayı' şiddetle pro
testo eder vo Türkiye genelinde verilmekte olan bağımsızlık demokra. si mücadelesinin bir parçası olan işyerlerinin demokratikleştirilme
si mücadelesine sonuna dek devam edileceğine ilişkin kararlılığını
bir kez daha vurgular.

