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Bu sayfadaki Haberlerden Sorumlu Müdür: ORHAN TOKATLI

Tüm Teknik Elemanlar Derneği, Ankara Belediye
Başkam’m çalışanlara baskı yapmakla suçladı

TUTED, Ali Diırçer'i
kesin ihru( işlemi ile
Onur Kuruluna verdi
Ali Dinçer
TUTED Ankara Şubesi
Yönetim Kurulu olarak
CHP’nin çalışanlardan ya
na ve ilerici nitelikli her gi
rişimini desteklemekle bir
likte, aonuna deftin sürdür
düğümüz birliğe yönelik
davranışımızı latiamar ede
rek yaaa tanımaz hakaız
uygulamalarını yoğunlaştı
rarak sürdüren, tüzüğümü
zün örgütümüz amacım be
lirleyen 3. maddesindeki
teknik elemanlar arazında
birlifi zağlamak, insan hak
lan evrenzel bildirisi ve
anayasanın kişinin temel
hak ve ödevlerine İUaıdn
hükümlerinden kaynakla
narak teknik eleır-nlaru»
temel hak ve özgürlüklerini,
ekonomik ve aemoKratık
haklarını, özlük haklarını
savunma ve geliştirmeye
yönelik çalışmalarımıza bir
örgüt üyesi ouuraıt vcrs dü
şen, sözü geçen birliğin işçi
sınıfı İle teknik t»«manlar ve
teknik elemanların kendi
arasında baltalayan, Danıştav tararlarım hiçe sayan,
Ankara belediyesi'nin üst
düzey yöneticileri olan üye
lerimiz Sayın Ali Dinçer ve
EGO Genel Müdürü Sayın
Ethem Ozbakır'ı sayılan ne
denlerden dolayı kesin ihraç
istemiyle onur kuruluna
vermekten başka yol kal
madığını bildirmiş. İşten
atılan işçi Kardeşlerimizin,
ve örgütleri Genet-tylti "*■
nında olduğumuzu kamuo
yuna açıklarız.”

Ali Dincer’le birlikte EGO Genel
Müdürü Ethem Ozbakır da aynı
istemle Onur Kuruluna sevkedildi
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ANKARA, ÖZEL
ÜDET (Tüm Teknik
Elemanlar Derneği)
Ankara Şubesi Yöne
tim Kurulu Çalışanlar üze
rinde baskı yaptıkları açığa
olma yer değiştirme işlem
lerine hız verdikleri gerek
çesi ile Ankara Belediye
Başkanı Ali Dinçer ile EGO
Genel Müdürü Ethem Özbakır’m demekten kesin ih
raç istemi ile onur kuruluna
vermiştir.
TÜTED Ankara Şubesi
dün yazılı bir açıklama
yaparak bu karan açıkla
mıştır. TÜTED Ankara şu
besinin açıklaması özetle
löyledir:

T

"Seçim kampanyası sı
rasında faşistlerin yuvalan
dığı yerlerin su ve elektriği
ni keseceğini söyleyerek oy
toplayan Saym Dinçer ve
ekebi göreve geldikleri gün
den bu yana faşist militan
lan bir yana bırakarak ileri
ci, sosyalist, hatta CHP'U
teknik elemanlar, memurlar
ve işçiler üzerindeki baskı
kıyım açığa alma yer değiş
tirme ise ve memurluğa son
verme işlemlerine hız ver
miştir.
Belediye çaiışanlan ve
Ankara halkının güvenini
kazanmış, aranan yeterli
bilgi birikimine sahip yöne
ticilerin gerekçesiz, siyasi
olmaktan öte kişisel duru
mu güçlendirmeye yönelik
kadrolaşma ve saltanat sür
me amacıyla görevden alı
narak pasif ve mesleği di'
şmdaki görevlere atanmala
rı Ankara halkının çıkarla
rına taban tabana ters düş
mektedir.

