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G2KEL YüGEGİi: X-jErîLIJ
T3PLANYIST EİTÎİ

30-31 Mart 1972 tariîıleri arasında olağan toplantısını
5'-apan Genel Yönetim Kurulumuz, ;;;ündemindelti maddeleri mÜ2;.Cıere et
miş ve geleceğe ait olumlu kararlar almıştır.

Alınan Kararlar şunlardır : Mesken ve tülcetlm kooperatif
lerinin çalışmalarına hız vorileosk ve daha geçerli yöntemlor uygu-,
lanacaktıro Kredi sandıkları reorganizasyona tabi tutularak, mer- ^
kezî yönetim sistemi uygulaııacaictır.Toplu Sözleşmelere iktisadı ha-'
yatımızdaiai gelişmelere uygun bir yön verilecektir. E^titivrde, mo
dern araçlardan yararlanarak etkinlik saglanacalıtır, ^'-şçl ve'falûir
aile çocuklarının okuduğu okullara tekııilc yardım dert m edecekti Co
Aidat politikası üstüne ciddi olarcüc eğilinecok ve dadıa tudarlı yol
izlenecektir. "Eğitim ve Tatil" sitesinden çok sayıcı üyemizin
yararlanması için, örgütün tüm yöneticileri özel bir çaba göstere
cektir.

GEIhdL YöhETÎc E
OLAYİ ASA İLİdKîn GÖEÜSÜ

uıc'ÜlUl^TJK SON

Genel Yönetim Kurulu, toplantısında, son ol.ayları değer
lendirmiş ve oluşan görüşü Kamu Oyuna açıklamak üzere Basım Daire
si Başkanlığına görev verilmiştir.

ledir, :
Basın Dairesince, Kamu Oyuna sunulan görüş, ayijo:ı şcy-

"Hulculran üstünlüğü ve insan sevgisi, sendikcaıızın inan
dığı ve yürüttüğü Anayasal ve demokratik tutumun en yace bir ama
cıdır.

J _, Bu güne dek olduğu gibi, bundan sonra da, bu anacın
şunla yapılacalc her tür eylemlere karşı olduğumuzu bi:.> kez dalıa
açıklarız.

Bu nedenle, yaşan.tılarını sürdürmek için, ülkern.zdo gö
revli bulunan üç yabancı teknisyenin hunharca öldürülmelerine yol
açan zihniyeti şiddetle protesto eder, olaydan duyduğ,rnu3 samimi
üzüntüyü Türk Kamu Oyuna sunarız."

I' nu-kcvr Madfni Eşya re M.kin. Sanayii tfçiUrl Sendilto.ı _ /•tmIT'İ
7- ■' Sendilıuuıız, Tiirkiy. Devrimci tşçi Sendikaları Konredera.yonu ( DİSK ) in »e Ulu.larara.ı Maden İşçileri Feder«.yoDU^£ğMr ^ -
Ü "ivrcLkirelYlTonda And Machinc Indu.try Workers' Union Of Turkey.
|. I Arniiıiııted T" Confcdi-ralinn of Progrei.ive Tradk Unfona Of Turkey ( DİSK ) and (IMF)
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im?'ye gSEİIEN CTSLGR&Jj'

.  olaylarla ilgili olaralc Genel Başkan ve Dıs îliş.'ci-•ler ^aıresi Başkam Eenal Türkler, Uluslararasr ledai'asyona Ci ni')
şu telgrafı çeloniştir,

.  ;"Sendikaniizın 30-31 Mart 1972 tariklerinde istanbul'da
^'^^3 ^^ö^sl j-önetim Kurulu, IIvîIİ' ve IMP'ye bağlı crfütl','re bil—dirnek Ilzere beni görevlendirniştir ki;

•'Barbarca öldürülen iki İngiliz ve bir Kantûa'lı telaais-
yen kardeşiniz için tün ulu.aunuz yas tutnal:tadır.

İnsan sevgisini, kardeşliği ve barışı evreı.sel nlânda
senbolize eden tenel ilkeleriniz geregi, olayı yaratan zi^^niyeti
şiddetle protesto ettiğinizi bildirir, sendikanız yöretic" ve^tün
üyeleri ile birlikte en sanini başsağlığı dileklerinizi svnarızo"

■3

TÜTüliTP] ılıiCr-IİirE YAPILAIT YAYIinLxlR

Tabancı radyo ve ajansların Türkiye aleyhine yartıkları
yayınlar ve özellikle Cunhurbaşkam Sunay'ın "İdareye el koyduğu
ve tün yetkileri eline aldığı" şeklindeki yorumlar karşısında, bir
açıklaiıa yapan Eaşbalcan Kihat Erin., "Parlamenter rejim ya-ıyor!
3-a55iyacaJxtır.k' dedi.

m..
PBOP. GÜPJSLLİ, SENDÎKAÎİIZ
tdnjjr mlpavİjîi oldu

îsuanbul Jniversitesi Ceza Hukuku Profesörlerinden ÎTev-
zat Gürelli, Sendikamız Hükulc Müşaviri oldu. Konuya ilişkin anlaş-
ra 3 lîisan 1972 tarihinde imzalandı.

:üPEy BÖLÜMÜldiS ksbîoglu
Og^^I' -BAŞKAIU JGA SEÇİLDİ

Gıda-lş Sendikası Genel Yönetim Kurul'unun yapti[;ı görev
böl^ünde. Genel Başkanlığa yeniden Kemal Hebioglu, Abnet Ertan ve
Macit Karabulut Genel Başkan Vekilliklerine, Yurdakul Gözcıe, Genel
Sekreterliğe, Erdoğan Özen Genel Saymanlığa, ve İbralıim Atlas Ge
nel Veznedarlığa getirilmiştir.

L laüKi^
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LÂSTİK-İS GEÎTSL KJRULU T0?J;A1©I
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Lâfjtilc-tş Sendikacı -G Nisan 1972 günü çalışitıalarına baş-
latıışiır,

TRİ^ ve Basın mencııpları ile DÎSK'e "bağlı se.ıdil:<? yöı.eti- ,j|
çilerinin izlediği Genel Ku.rul çalışmalarını Ne"bio'ğln Başlanl: gın-
dahi ehip yönetmiştir.

DİSK EASI[ANI1:IN KONÜÇMASI

Genel Kımulda bir konuşma yapan lîSK Genel Başkonı Eemal
Tüılıler, Türhiye^yi 12 Mart'a götüren olaylara ve içinde bal-jıulugu-
muz şartlara değinerek şu konuşmayı yapmıştır :

"Bizim sendikal soliada işçileri ekonomik baklaınna sahip
çılmiası için, yasal, Anayasal ve demokratik plânla yaratnıgıöız or
tanı, bazı unsurlar kendi aj-.açlarına alet etmek isteriişlordir. Ama
c.eriokraciye içtenlikle bağlı işçiler, bu ur:s;ırlara fırsat vorıııemiş-
3 en vLir.

1930 don 1960'a k.ıdar sürdürdüg'dmüz yasal jidcadelo sonun
da 27 Mayls. "'."levrimini yapanlar, temel hal:; ve hürriyeileriıizi. Ana
yasa ile teminata bağlamışlardır. Ancak, o tarihten :onra sencAka
özgürlüğü, Toplu Sözleşme ve Grev haklarımızı Icullanpbildtko

Anaj-asa ile elde etniğimiz bu halaları, bir mirasyedi an-
la-jo-şı ile kötüye kullanan bir takım unsurlar, adam kaçır: alr, ad^
öldürmel ve banka soyraale gibi eylemlerle, ülkemizi bn. durrma düşür-
müş.lerdir. Bunö.a, o zamanın iktidarınında basiretsizliği rol o;>Taa-
Eiştır. günkü, o günlcü iktidar, olayları "Bir zabıta vakarı" olâ-
ral: nitelemiştir.

İçinde bulunduğumuz ortamdan kurtulup, nor.al durumu dö
nüşmek için'bu unsurlar için, alınacak tedbirler de ilgililere yar
dımcı olnalırrız" deniştir.

.l-IGA KÜAS lEkİDEN GENEL
^ I-ASEAİTLIGA GİTİEIİBÎ

3 ITisan 1972 akşarı, çalışmalarını bitiren Lastlk-İş Ge
nel Kurulunda, hâlen Anerika'da hasta bulunan Rıza Kuas yeniden
Genel Başkan-iga seçildi.

Ayrıca, Celâl Küçük Genel Sekreterliğe, Riyazi Kuas, Srdo-
tut ve Osman Özkan Genel Yürütme Kurulu üyeliğine, Kenan rkmar, Ke
mal Yilm.az, Lîeîımet Taşçı, Bayram Y'eşilkır ve îiâehmet "Brekirc-ğulları
Genel Yoneti:: Kuruluna getirildiler.

İt. -MUbARlA LİSESİ ÖGREIîGl YE Üv.,EETMERLERİRÎR
GEKTİGİ TELG]1Aİ

Mudanya l'-.isesi'ndo oku3mn işçi ve falcir halk çocTÜcları ;
için yaptırdığımız labaratuvar nedenisAe, Lise öğrenci yo iğre ımen- '

ll leri bir telguaf çelomiştir.
Telgrafın metni :
"Bizleri zevk ile ç alışabil e c eğiriz bir la"; arar ora kavuş-

turduğuT-uz için, A/a sınıfı o-uaralc teşeîckür ederiz, ijc-^gı. c^rınD zla.
Mudanya Lisesi d/a sınıfı kiEipu öğretmenleri ve öğre. çileri
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