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Sokakta, olculda, işyerlerinde, akla gelebilecek lıcr yerde faşist 
saldırı ve cinayetlerin sürüp gittiği, demokratik kitle ve meslek 
örgütlerimiz itibariyle de güncel görevin-ivedi görevin faşizme 
karşı mücadele olduğu, tüm çabamızı tabanda ve tavandaki güçlerimizi 
bu mücadele etrafında birleştirmeye yöneltmemizin gerektiği bu 
günlerde; MC dönemlerinde bile demokratik bir ortamın kurulup sür
dürülmesinde başarı kazanılmış EGO gibi bir işyerinden yükselen 
sorunlarla ilgili olarak bir basın toplantısı yapmaya 3ecbur kalma
mız büyük bir talihsizlik olsa gerek.

Tüm işyerlerinin demokratikleştirilmesi için mücadele etmek demokra
tik güçlerin, bu arada bizim örgütlerimizin de gündemlerinde bulunan 
bir görev. Bu. mücadelenin bir başka boyutu kazanılmış demokratik 
mevzilerin korunması ile ilgili. Mücadele bu iki boyutta birden, 
içice sürecek. Ama, ÎÎC dönemlerinde devlet dairelerinde girişilen 
"faşistleştirme11 operasyonlarının sonucu ortaya çıkan somut durum, 
buraların demokratikleştirilmesi mücadelesine daha bir önem kazan
dırmışken, güçlerimizi önemli ölçüde bu yönde toplamamız gerekirken, 
birden bire EGO işyerleri itibariyle kazanılmış bir demokratik mev- 
ziyi koruma sorunuyla karşı karşıya kalmamız ve üstelik bu mevziyi, 
ilerici-demokrat bir belediyecilik anlayışıyla işbaşına geldiklerini 
iddia edenlere karşı koruma zorunda kalışımız, tüm ilerici demokrat 
kişi ve kuruluşlarca üzerinde önemle durulması gereken bir olaydır.

Yerel seçimlerden sonra, EGO'da yönetim kademelerinde bulunan ileri
ci, demokrat, jmrtsever nitelikli bir kısım üyelerimizin~ki bu üye
lerimiz arasındaki siyasi yönden tek ortak özellik ilerici, demokrat, 
yurtsever olmalarıdır*- görevlerinin değiştirilmesini izleyen gün
lerde ortaya çıkan gelişmeler endişe vericidir.

İçinde bulunduğumuz haftanınbaşmda TÜîl-DER üyesi ve bu örgütün 
işyeri temsilcisi bir büro emekçisi arkadaşımızın asaleti onaylan
ma yar alcişine son verilmiştir. Lu arkadaşımız açlığa mahkum edilmiştir. 
3u mahkumiyet kararını verenler: e aksi iddia ediliyor olmasına 
rağmen, EGO çalışanları bu işe son vermenin altında yatan nedenin 
siyasi olduğunu bilmektedirler,,

EGO’da aday memur olarak çalışan ve altı aylık asgari bekleme süre
sini doldurdukları halde asaletleri onaylanmayan çok sayıda büro 
emekçisi bulunmaktadır. Bu arkadaşlarımızın da iki yıllık siireleleri 
dolduğunda asaletlerinin onaylanmayarak işlerine son verileceği 
açıkça söylenmektedir. En azından bu tehdit, düşı nce ve kanaatları 
bugünkü yöııeticilerinkinden farklı olanların ve hatta farklı olduğu 
sanılanların tepesinde Demoklesin kılıcı gibi sa]larvdırılmaktedır„

TÜII-PER Genel Başkanı Erhan Tezgor ve 
TJTEB Genel Başkanı Aykut Göker ; 
EGO’claki son gelişmelere ilişkin 
basına aşağıdaki açıklamayı yapmış
lardır.



EGO işçileri arasında da siyasi nedenlerden kaynaklanan baskı uygu
lamaları başlatılmıştır* İşyerlerinde siyasi propaganda yapıyorlar 
iddiasıyla ya da başka bahaneler ileri sürülerek en bilinçli en 
yiğit işçi arkadaşlarımız hakkında soruşturmalar açılmaktadır, so
ruşturma 1ar s ü r dürüliiickt e d ir *

Bizler yıllardır işyerlerinde ve hayatın bütün kesitlerinde işçile
rin ve tüm emekçilerin birliğini pekiştirme mücadelesini sürdürürken., 
bu birlikten yana tavır almak .ilerici! iğin, demokratlığın başlıca 
ölçütlerinden biri iken: bir 5G0 işyerinde öğle paydosunda işçilerle 
sohbet ettiler ü y e  bezi emekçi arkadaşlarımı:': amirlerinden uyarı 
cezası almışlardır»

Arkadaşlarımızın dolaplarında, masalarında zararlı neşriyat" aran
mıştır,

Bütün bu ve benzeri baskıcı, antidemokratik, birtür emekçi düşman
lığına va rai tutum ve davranışların Ankara Belediyesinin ve bağlı k u 
ruluşlarının başına geçen ekibin taraftain olduklarını söyledikleri 
bir siyasi partiden, bu partinin savunduğu ilkelerden kaynaklandığı 
inancını taşımıyoruz, Böylesi bir inanca varmayı da asla arza etmi
yoruz. ÎTevarki '"G-O’daki ve Ankara Belediyesindeki olaylar bu doğ
rultuda geliştiği takdirde ortaya çıkan tepki yalnızca bu ekibin 
üzerinde yoğunlaşmakla kalmayacaktır«

Bizler, faşist mihrakların en azgın saldırılarına göğüs germiş, 
faşizme karşı yıllardır mücadele veren ve bv mücadelenin içinde bi
lenen örgütlerimizin, Ankara Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının ba
şına geçen "ekibin” buraları kendi babalarının çiftliği haline ge
tirme, siyasi hayatta yükselebilmenin bir sıçrama taşı olarak kul
lanma girişimlerine ve bu amaçla uyguladıkları baskılara karşı mü
cadelesini sürdüreceğini kamu oyuna açıklıyoruz«,
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Başarı işçiden, emekçiden yana olanlarındır, 3aşar..bilme gücümüzün 
mücadelemizin haklılığından ve örgütlerimize yazılı olarak başvuran 
yüzlerce kGO çalışanından alıyoruz-


