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Z Al.MBA VE KAT .T PAHALLILIGUIA HAYIR MİTİHGÎ
13 MAYISTA YAPILIYOR
Ecıperyal-izim. ve işbirlikçi tekelci kapitali zira her gün biraz daha derin
leşen ekonomik ve siyasi bunalmalarının yükünü emekçi halkın sırtına yüklüyorlar.
Hayat palıallılığı, zamlar »yokluklar artık çekilmez hale geldi.Sürekli fiat
artışları,enflasyon ve devalüasyon yaşam koşullarını dahada ağırlaştırdı. Ula~
şın »Yakacak, T emel besin madelleri»Giyecek vb.gibi tüm diğer gereksinmelerimiz
dahada z or karşılanabilir olmuştur.
Ücretlerin dondurulması^z acılar; devalüasyon;İşte İI,ip‘ lerin sundukları pa
ketlerin getirdikleri.Para babaları kendi bunalımlarına yurtseverlik,kemerleri
sıkm a, enkaz k aldırma ve savurganlığı önleme demagojileriyle çalışanların
sırtına yüklemeye ça 1 ışıyorlar.
Pahallıl ık ,İ ş sizlik dayanılmaz hale gelmişken para babalarının sömürüleride her gün biraz daha artmtJctadır. Tekellerin en ir is i koç holdingin dünyada
kârlılık sıralamasında 9. olması ülkemizdeki sömürünün ne kadar katmerli oldu
ğunu gösterir.^100 lere varan hayat pahallılığına karşılık çalışanlirin ücretlerindek i artış gülünç derecededir.Tekelci fiat mekanizmasıyla köylünün ürü
nüne düşük taban f iatı veril erek el kon ulmakta ve sanayici »ihracatçı tücca
ra kaynak aktarılmaktadır.
Bu ek onomik bunalım dışa bağım lı çarpık kapitalizmin doğal sonucudur.
Ülkeyi bu bunalıma sokanlar para babaları ve onların sömürü düzenidir.
Zamlara,hayat pahallılığına,!şsizliğe ve para babalarının sömürülerine
karşı sesimizi yükseltelim.
İskenderunda güç birliğinin düzenlediği ve diğer kardeş örgütlerinde
katılacakları"Zajnlara ve Hayat Pahallılığına Hayır" Mitingine TÜTED'li Teknik
Elemanlar olarak en yığınsal biçimde katılalım.
Örgütlü güç yenilmez ilkesinden hareketle her türlü sömürüyü dur diye
lim ve gür sesimizle para babalarının yüreğine korku salalım.
ZAMLARA»HAYAT P^LALLILIĞINA VE İŞSİZLİĞE HAYIR
YAŞASIN AliTİ-FAŞİST GÜÇ VE EYLEM BİRLİĞİ
YAŞASIN GREVLİ TOPLU SÖZLEŞMELİ SENDİKAL HAK MÜCADELESİ
HotîMiting 13 Mayıs Pazar günü İstanbul fırını önünde saat 13-debaşlayacak
ve Atatürk anıtında konuşmalarla sona erecektir.
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A) İskenderun Şubesi I I . Olağan Genel. Kurulu yapıldı*
21 Nisan günü yasal ço0unluk oİnanası nedeniyle 28 Nisanda toplanan UL. Olağan
genel kurulumuz

üyelerimiz ve

konuklar yığınsal bir biçimde katıldılar.1 0 0 'e

yakın üye arkadaşın bulunduğu anlaşrıliı ve îinur KILIÇASLAK başkanlığında divan
oluşturuldu. Konuk olaralc TİP ilçe Laşkanı Halis AÇACAK ve GEB adına Hanifi
ÖZBAY Konuştular.Bu arada DİSK ¡laden İş SBndikası 18.Bölgenin,İGD ve İKD nin
Yolladığı başarı ve dayanışma mesajları okundu. Yönetim kurulu Başkanı Kenan
ABBASOĞLU, Genelde ülke sorunları V3 teknik elaman mücadelesini irdeleyerek
TÜTED İskenderun Şb.sinin geçen dönemdeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Eleştiriler ve dileklerden sonra selimlere geçildi ve katılan ik i listeden
anti-Faşist güç birliğine 6o oy, Yurtsever Demokratlar listesine de 38 oy
çıktı.
Şubemiz II.G e n e l kuruldan güç birliğini sağlamış,ilkelerini ve örgUtünü güçlendirerek çıkmıştır.

B) Yeni seçilen yönetim kurulu görev bölümü yaptı.
I I . genel kurulumuzda seçilen yönetim kurulu yaptığı ille toplantıda başkan
lığa ZelcL K ABUKÇU, sekreterliğe îdris KIRCA .Saymanlığa Hamdi ERSES ve üyelik)
l c r e & e Kenan ABBASOĞLU »Abdullah GÜMÜŞOĞLU ,H azmi ORAL, Mustafa ŞEK GÜL gelecek
şekilde görev bölü mü yaptı.
C) I I . OLAGAli GEIIEL KURUL KARARLARI VE YEKİ DÖNELİDEKİ ÇALIŞMA İLKELERİMİZ
II.O la ğ a n genel kurulda Örgütümüzü ve gelecekteki çalışmalarımızı bağlayıcı
olaralc aşağıdaki kararlar alındı.
1- 141-142 Kaldırılmalı,Yeni baskı ve tedbir yasa tasarıların^avaz geçilmeli,
düşünce ve örgütl jsnme özgürlüğünü engelleyen tüm anti-Demolcratik yasalar kal
dırılmalıdır.
2-

HATO'dan ve i k i l i anlaşmalardan çıkılmalı,Emperyal izmin dayattığı bütün
•\ y

mali ve askeri koşullar redjedilmel i d i r .
3- Örgütümüzü güçlendirmek iç in bundan önce aidat ödememe nedeniyle üyelikleri
düşen arkadaşlara,tüzüğün 9 „maddesi uyarınca alınan genel kurul kararıyla birik
miş ödenti borçlarını

öderlerse yeniden üyeliğe kabul edilmeleri k a r a n alın

mıştır .
4-Çalışma ilkelerimiz anti-Emperyalist,Anti-Faşist ,Anti-Şövenist ve Anti-Maoist
ol maktır.ûlücadelem ia aynı zamanda tekellere karşı olmayı da içermektedir.
Bu ilkeleri bundan sonrald. bültenlerde sırası geldikçe açıklayacağız.Yalnız
burada an ti-Faşist güç birliğ i anlayışımızı açmakta yarar var.Faşizim uluslar,
arası T ekelci sermayeye bağlı yerli işbirlikçi tekellerin en sömürgen,en bağnazj
en şoven ve en kanlı baski)terör ve zorbalık

d üzenidir.öylemse Faşizime karşı

mücadeledeondan zarar, görecek başt a işçi sınıfı ve. emekçi halk katmanları olmak
ü zere tüm demokrasiden yana güçlerin eylem birliğini

sağlamak ve Anti-Faşist

halk cephesini kurmak zorunludur.İskenderunda k urulmuş olan güç birliğini sürdü
receğiz

ve hayata geçmesi iç in uğraş vereceğiz.

