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EGO ÇALIŞAâlAHIiiiAj

Yerel seçimlerden sonra Ankara Belediyesinin ve "buna "bağlı EGO Gmel Müdürlüsünün
ı

başma geçen et ip,baskıcı,antidemokratik, emekçi düşnanlığma varan uygulamalarını 

giderek yoğunlaştırıyor»

Hafta başında b ir büro em ek 5 is in in, düşüne e ve kanaat!1. ',", işbaşına gelen ekipten 

fa rk lı olduğu için*işten atılar-J- açlığa mahkum edi?mes:>yle yeni bir boyuta ula

şan bu baskıcı tutumu kamuoyuna duyurmak üzere TÜM-BTvR Genel Başkanı Erhan Tez- 

gör ve TUTKD Genel B aşk an ı  Aykut Goker 26 Ocak günü TTO Genel Müdürlüğünün bu

lunduğu sokakta bir basın toplantısı yaptılar.Bu basın toplantısından 5 saat 

sonra kendisi de b ir  EGO çalışan'- olan TÜTEE Genel Başkanı,Ankara Belediye 

Başkanı A li I>inçer'in onayıyla görevinden alındı.Aykut Cöker’ in görevden alınması 

s ırasında, yen i EGO ychetimûnir? işbaşına geldiği gün 11 i le r ic i  demokrat yöne- 

t ic iy : görevden alırken sergilediği kaba kuvvet gösterisi b ir kez daha yinelendi.

İlerici,demokratik b ir belediyecilik anlayışıyla işbaşına geldiğini idtfia eden 

bu ekibe göre TÜTEE Genel Başkanı kendisi de b ir EGO ça lışan  olduğu için,EGO'da 

çalışan diğer TUTET- üyeleri kıyıma da uğrasa demeğinin başkanı olarak bunu ka

muoyuna açıklayamazdık it  ek im EGO'daki b ir  kısım TÜTED üyelerinin görevlerinden 

alınmasını TÜM-DER ve TMMOB Başkanları i le  b ir lik te  basına- açıkladı diye hakkında 

soruşturma açtırılm ıştı»

Ankara Belediyesinin ve aralarında EGO'nun da bulunduğu bağlı kur' Tuşlarının başına 

geçenlere şunu,kamuoyu önthde tekrar hatırlatmak iete^-ia kijbu tür baskılarla EGO 

öz el iade MC’lsr e rağmen sağlanabilmiş olan demokratik rrtamı ortadan kaldırmaya 

muktedir olamayacaklardır ¡.EGO’da çalışanların ve biı anlamda tüm d an okra tik güç

lerin kazandığı bu demokratik mevzi,kendi dar siyasi n .varları için Belediye iş

yerlerin i b ir  araç olarak kullanmaya çalışan bu eki*'« rağmen de korunacaktır•

Yaşasın Tüm Çalışanların Ekoncmik-Pemokratik Hak’la r Mücadelesi,

Yaşasın EGO'daki Demokratik MücP'lelemiz.
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