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EGO yöneticileri TÜTED Genel Başkanı hakkında
soruşturma açtılar
zalandirılması istenmektedir. atılm ış belki m jnferlt ama teh
ANKARA ( İSsTA )
Tüm Teknik
Elemanlar
T l'TED Genel Başkanı Ay İlkeli bir adımdır.
Bu değerlendirm elerin ışı
Demeği Genel Sekreteri Ha
kut Göker hakkındaU bu so lukOrhun,ge nel baş kanları ruştucma ilginç yanlar iç er ğı altında merkez yönetim ku
rulumuz EGO yöneticilerini
Aykut G öker'in EGO Genel
mektedir. Derneğimizin ku Müdürü E rtuğrul Amasyalurulduğu İ97İ yılın* n bu yana bu tür davranışlarından dola
yı şiddetle protesto
eder
vo bazı elemanların görevden, hiçbir savcı ¡TUTED Genel
ve Türkiye genelinde veril
alınması sonrasında yaptığı
Başkanlarının "Personel Hu
kukuna" ilişkin konularda ba mekte olan bağımsızlık de
açıklamadan ötürü EGO yöne
mokrasi mücadelesine sonuna
ticileri tarafından, hakkında
sın açıklaması yapmalarım dek devam edileceğine ilişkin
disiplin soruşturm ası açılma derneğimizin tüzüğüne veya
kararlılığım bir kez daha vur
sının işyerlerinin de nokratlk dernekler yasasına
aykırı
leştirilm esini engellemeyi a - bularak^hakıarında soruştur g u la r."
ma açmamış iken, yerel yöne
maçiadığını söylemiştir.
Orhun, Dernek Genel Baş tim ler özelinde de demokratik
kanı Göker ile TMMOB
ve rejim i ite sis etme vaad ve id 
TÜM-DE R yöneticiler.* tara - diaları ile işbaşına gelenle fından yapılan açıklamanın U- rln açtırdığı bir soruşturm a
yelerinin haklarını korumak
da bunun te rsi bir hükme va
tan kaynaklandığını ve bunun rılm ası son derecede çarpı
devam edeceğini bildirm iş ö - cıdir.
zetle şunları söylem iştir:
EGO’da TÜTED Genel Baş
"Bu açıklama basında yer kanı hakkında açılan'eoruştur
aldıktan sonra, kendisinin ‘de ma herşeydenönce;bir der halen EGO' da çalışıyor olma nek başkamnın derneğinin tü
sı bahanesi ile ri sürülerek)
züğünde^dernekler yasasın
Aykut Göker hakkında EGO dan ve bunlarında ötesinde
yöneticilerince disiplin soruş Anayasa'dan kaynaklanan hak
turm ası açılm ıştır. Bu soruş- larım , bu hakların kullanılışı
turmada/ TUTED
tüzüğüne nı personel yasası ve ilgili
ve dernekler yasasına göre mevzuat hükümlerine göre
Aykut Göker'in TÜTED cenel yorumlayarak engelleme ama
Başkanı olarak personel huku cına yöneliktir. Bu ise MC'lekunu ilgilendiren m eselelerde' re rağmen kurulabilmiş ve ko
"Basın açıklaması1'yapmaya yet runmuş olan EGO'daki demok
kisi bulunmadığı ile ri sürüle ratik ortamın,böylesi bir orta
rek, bu açıklamayı bir "EGO mı koruma ve daha da geliş çalışanı olarak yaptığı"hükmU tirm e vaad ve iddialarıyla iş 
ne varılmakta ve bu noktadan başına gelenler tarafından yı.
hareketle de çalışm aları ile kılması demektir. Bunun da ilgili bir konuda yaptığı "Basıı ötesinde yıllardır Türkiye' de
açıklamasından" dolayı hem bağımsızlık,demokrasi milca
de "Bu basın açıklamasında a. delesi veren örgütlerin bu mii
m irlerini kıyım yapmakla kö cadelelcrinl sürdürürken kay
tülediği" için uzun
süreli naklandıkları anayasal hakla
terfi durdurma cezası ile ce rin bile engelletm esi yolunda

