
ARKADAŞLAR,
Ankara Belediyesi ve bağlı kuruluşlarda Ali Dinçer ekibinin işbaşı
na gelmesiyle başlatılan baskı ve kıyım sürüyor,Danıştay kararları 
uygulanmıyor.Dinçer ve ekibi bir yandan çalışanlar üzerinde baskı 
ve kıyımı sürdürürken,bir yandan da DESTEK gibi naylon örgütler 
kurdurarak teknik elemanların demokratik mücadelesini engellemeye 
•ve gerici emellerine alet etmeye çalışıyor,
Baha önceki baskılar ve kıyımlar nedeniyle,başsorumlular Ali Dinçer 
ve Bthem özbakır Herkes Onur Kurulu kararıyla TUT; ;D üyelisinden ilı- 
raç edildi.Artık maskeler düşmüştür,saflık durumu uygun olmayan iş
çileri taş ocaklarına gönderecek kadar ’işçi dostu*,en yetenekli 
teknik elemanları kısaca çekecek kadar * Belediyenin ve halkın çıkar
larının savunucusu5 olan bu ekibe artık demokrat demenin bile olana- 
ğ 1 lca İma mı ş 11 r,
Son olarak TÜTBB’in mCO Genel müdürlüğünde iki yıl işyeri temsilci
liğini sürdüren Iiakina İşletme Şefi Mustafa Sütçü ile İkmal 11ü dür 
yardımcısı üyemiz I-îeîımet Ali Özkan kıyıma uğramışlardır.
Daha önceleri de tekrar tekrar belirttiğimiz gibi 12 î'adtları ,MC' 
leri yaşamış,başarılı sınavlar vermiş örgütümüz‘ve üyelerimiz ’de
mokrasi havarisi* görünüp demokrasi düşmanlığı ĵ apan, geri c il iğ i bir 
yana lcojnıp ilericilere mücadele hayra* 1 açan,tekvlk ele arıların fa
şizme karşı mücadelesine bölücülük tohumları atan salıte solculara 
boyun eğmeyecektir.
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TUTED. Belediye 
çalışanlarına 
baskı yapıldığı 
iddiasını yineledi

ANKARA, ÖZEL
TÜTED Ankara Şubesi 

yönetim kurulunca yapılan 
açıklamada, Ankara Bele
diyesi ve bağlı kuruluşlarda 
çalışanlar üzerinde baskı ve 
kıyımın sürdürüldüğü bil
dirilmiş, son olarak da işye
ri temsilcisi ve üyelerinin 
görevden alındığı kaydedil
miştir.

Açıklamada, Belediye 
Başkanı Ali Dinçer ile Et- 
hem özbakır’ın TÜTED 
üyeliğinden ihraç edildiği 
belirtilmiş şöyle devam 
edilmiştir:

“Artık maskeler düş
müştür, sağlık durumu uy
gun olmayan işçileri taş 
ocaklarını gönderecek ka
dar “ îşçi dostu*’, en yete
nekli elemanları kızağa çe
kecek kadar “Belediye ve 
Halkın çıkarlarının savunu
cusu” olan bu ekibe demok
rat demenin olanağı kalma
mıştır.

Son olarak da TÜTED’- 
in EGO Genel Müdürlü
ğünde işyeri temsilciliğini 
iki yıldır sürdüren makina 
işletme şefi Mustafa Sütçü 
ile ikmal müdür yardımcısı 
üyemiz Mehmet Emin Öz
kan kıyıma uğramışlardır.

“örgütümüz ve üyeleri
miz “Demokrasi havarisi” 
göriirüp demokrasi düş
manlığı yapan, teknik ele
manların faşizme karşı mü
cadelesine bölücülük to
humlan atan sahte solcu
lara boyun eğmeyecektir.”


