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DİSK»' AĞLI TEK-BANfiJ-İŞ SEİTBİIZASI .lLL TMMOB, TÜM-DER VE 
TÜT3D RGÜTLCTvÎ BİRARAYA ¿ B l t s E i : ,  İLLER BANKASI MÜDÜRLER 
ZUI1ULU SEÇİIEISRİNB İLİŞK İN  ORTAK GÖRÜŞLERİNİ LASINA .
AÇI TU ABIIAR .

İLLER EUTKASINDA YAPILACAK MÜDÜRLER IOJRULU 
SEÇ İHTI JiRİIıDE TEK-BANK-İŞ SENDİKASI GEEEL BAŞKANI 
FİKRİ KAYA' NIN AKTİF BİR ŞEI±LDE DESTEKIENEC. İĞİNİN 
BELİRTİLDİĞİ BU AÇIKLAMAYI ÖZELLİKLE İLLER BANKASINDA 
ÇALIŞAN ÜYELİİRİMİZE DUYURURUZ.

rViîIİBİ e .. SORUMLU MÜDÜRÜ s i l  ALTINKANAI/ONBEŞ GÜNDE BİR 
"lY IK L A ıiIR „ HABERLEŞME AD R!Sİ sKİTHtTPAŞA CAD. 2 3 /2 4  ANKARA

.* ::-:o5



Dîs::1 c bağlı Tîk-BAI'Tk-İŞ Sendikası 
ile THKOB,DL’tÎM—HLîR ve kÜTBB örgüt
leri bir̂ 'raya gelerek , İller Banka
sı nüdürler turulu seçimlerine iliş
kin ortak ■ -örüşlcrini açıkladılar.
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Devlet organlarının hızla faşibtluştirildigi bir dönemi yaşıyoruz. 
Bir yandan , işçi sınıfınızın ekonomik ve demokratik hakları gas- 
pedilirken, öte yandan kazanılmış demokratik: mevziler geri alınmak
tadır, Memurlar, teknik elemanlar kıyım , baskı ve itrör ile sindi
rilmek is^fenmektedir, İşçiler, teknik elemanlar, ncmurlar ve öğren
ciler faşist çeteler tarafından öldürülmekte veya ölümle tehdit edil 
m e İçtedir,
Bir yanda ülkemi2idah® fazlâ emperyalizme bağımlı; kılan ve diğer 
yanda mofcilya, çimento, usulsüz kredi, vergi iadesi yoluyla ser
maye sınıflarına, milyonlar aktaran I-IC iktidarı , öte yandan da işçi 
sınıfı ve emekçi kitlelerin c-n def al ekonomik ve demokratik hakla
rını kullanmasını engellemektedir.
İşte en küçük ekonomik ve demokratik haklarımızın alınmasına karşı 
çıkıldığı, faşist terörür kol gezdiği, çalışanlar üzerindeki baskı 
ve kıyımın arttırıldığı, rüşvet, yolsuzluk ve politik cinayetlerin 
günlük olaylrr haline geldiği, songünlerdo tüm üyelerimizin ortak 
bir dayanışma içinde ve örgütlü olarak verecekleri mücadelenin ge
rekliliğine inanıyoruz. Ye ilerici kitle örgütleri karşılaşılacak 
her somut sorunda, birlikte davranmak vc güebirliği etmek zorunda
dırlar,
Bu gerçeği saptayan biz aşağıdaki'isimlini yazılı örgütler,
- İller Bankası işçilerini temsil eden DİSIC* o bağlı TIK-BAîTK-İŞ 
Sendikasını yok etmeye çalışan sarı faşist sendikaların işverenle 
birlikte tezgahladı'ı oyunlara k~rşı durmak için ;
•* CMMOB , TÜII-BBR, ve TÜkBD örgütlerinin işyerinde etkinleşmesi ve 
serbestçe örgütlenerek , üyelerinin demokratik ve ekonomik haklar 
mücadelesini daha ileri hedeflere götürmeleri için ,
- Örgütlü mücadelenin en üst yönetim organına kadar uzatılması ve 
çırada sürdürül :esi dem. k olan nüdürler kurulu seçimlerinde kEK-BANK 
İŞ Sendikası Genel Başkanı Bikri kaya * 111:1 aktif bir şekilde des
teklenmesi için güçbirliği yaptık.

24.6.1976

Bîak
B/dTk-İŞ SENDİKASI 
Genel Sekreteri 
Zeki KILIÇ

TkkOB 
G-enel Sekreter Y. 
Mustafa KiJRUKABA

TUİT-BBR 
Yürütme .urulu 

üyesi 
SALİı. l ' - ' h T . .

D
Merkez Yönetişi kurulu 

üyesi
ikilik ÎB . Gdî


