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1)1 Sİ; »• ALİLİ TElfİBAITIC-lŞ SENDİKASI İLE IIMOB, TÜM-DER VS 
TÜIED ÖRGÜTLERİ BİRAMYA GELEREK, İLLER SARKASI MÜDÜRLER 
KURULU SEÇİMLERİME İLİŞKİN.ORTAK GÖRÜŞLERİNİ BASINA 
AÇIKIADIIAR.

İLLER BANKASINDA YAPILACAK MÜDÜRLER* KURULU 
SEÇİMIARİNDE TEK-BANK-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKAN]?
Eİ İRİ 1 ATA ’ İTİN AKTİE BİR ŞEKİLDE DESTEKLEITEC. :;Q İNİN 
BELİRTİLDİĞİ BU AÇIKLAMAYI ÖZELLİKLE İLLER BANKASINDA1 I
ÇALIŞ ' ÜYELERİMİZE DUYURURUZ.

SAHİBİ Y . SORUMLU MÜDÜRÜ s İLİ ALTINKANAT/ONBEŞ GÜNDE BİR 
YAYINLANIR, HABERLEŞME- ADRESİÎMİTHATPAŞA CAD. 28/24 ANILMA
t: ie ; 25 a: 05
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DİgK’e Vcilı TE. “ A3 T-İS Sendikası 
ile TmmOB~TÜM~I2SR v c  TÜTŞD örgüt
leri birataya gelerek , İller Banka
sı ilil': ırlor Turulu seçimlerine iliş
kin rtnk ;erişlerini açıkladılar.

Devlet organlarının hızl° faşibtl ştirildiği bir döneni yaşıyoruz.
Bir yandan , işçi sınıfınızın ekonomik ve demokratik hakları gas- 
podilirkcn, öte yandan kazanılmış demokratik mevziler geri alınmak
tadır, Memurlar, teknik elemanlar kıyım , baskı vc t^rör ile sindi
rilmek istenmektedir. İşçiler, teknik elemanlar, memurlar vc öğren
ciler faşist çeteler tarafından öldürülmekte veya ölümle tehdit edil
mektedir.
Bir yanda ülkenizidaha fazlâ emperyalizme bağımlı kılan ve diğer 
yanda, mobilya, çimento, usulsüz kredi, vergi iadesi yoluyla ser
maye sınıflarına milyonlar aktaran MC iktidarı , öte yandan da işçi 
sınıfı ve emekçi kitlelerin en depal ekonomik ve demokratik hakla
rını kullanmasını engellemektedir.
İşte en küçük ekonomik ve demokratik haklarımızın alınmasına karşı 
çıkıldığı, faşist terörür kol gezdiği, çalışanlar üzerindeki baskı 
vc kıyımın arttırıldığı, rüşvet, yolsuzluk vc politik cinayetlerin 
günlük olaylar haline geldiğif songünlerde tik: üyelerimizin ortak 
bir dayanışma içinde ve örgütlü olarak vcteccJtleri mücadelenin ge
rekliliğine inanıyoruz. Ye ilerici kitle örgütleri karşılaşılacak 
her somut 
dırlar-

;rund» birlikte davranmak vc güçbirli i etmek zorunda-

Bu gerçeği saptayan biz aşağıdaki isiuleni yazılı örgütler,
- İller Bankası işçilerini temsil eden DİSK1o bağlı TEK-BANK-İŞ 
Sendikasını yok etmeye çalışan sarı faşist sendikaların işverenle 
birlikte tezgahladığı oyunlara karşı durmak için ;
- TMMOB , TÜM-DEN, ve TÜTED örgütlerinin işyerinde etkinleşmesi ve 
serbestçe örgütlenerek , üyelerinin demokratik ve ekonomik haklar 
mücadelesini daha ileri hedeflere götürmeleri için t
- Örgütlü mücadelenin en üst yönetim organına kadar uzatılması ve 
orada, sürdürülmesi demek olan nüdürler Kurulu seçimlerinde TEK-BANK 
İŞ Sendikası Genel Başkanı Bikri Kaya’nın aktif bir şekilde des
teklenmesi için güçbirliği yaptık.
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