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10, 11, 12 Eylül 1971--ANK l\RA 

1- Sendikamızuı XX .. Olnr.:;an 1~erkcz Genel Kurul Tcrplnntısı 
10 ~ 11 ~ 12 Eylü.1 1371 tarihlcrincl~ 1'ecati"bey Cai:". - Dr-tkanlılclar, 
A· ·, ~ • d l • -,;•,-r,. C'<:11 '1 D'-l"'D-r ')I ,,,. ,..,,r·•·.-ıı"c•i' (' 1 1 ., 
1 
• .nı-:ara au..resın e.:ı ·ı:J.l, . .t. t..>'.L:;. :w . .... t.·, ,~. ,:., · .ı...1- H .. :ı.ı ....,a orıunc .. a yar,ııa-
caktır ~ 

2-- Ana Tüzii:;ümüzUn 11.r:ı:~ddeGinin I~benr .. inin b) fıkrası 
uyarınca, :·:.:.:.. t':erkez Genel Kurul To:pJ.antısJ.na bölgeni.zden katı1a
~ak tabii (!ele:~:elerin adı, soyacJ.ı 1 görevi ili:;,ik listede belirlid 

3-· Bölf';e Temsi.lcilik Y..urulunuz1an seçilerek gelecek 1✓-.er• 
kez Ganel h.urulu seçimli -5... l '·;eleri ile birlikte aşağıda belirli 
tabii del-Be;elerin işyerlerirı<len alınacak gerekli süreye ait (müm.
lrun o'J.du~,;u t:ık<l:i.rde Ucretli, mümkün de ~ilse ü-cretsiz) izinlerinin 
temsilcili ";inizce teninini, 

4- Seçimli delegelerin iz.işer nüsha dc::lor:e1ik oeyan...~ame 
J.eri Ulnha önce te:r:milciliftini~.e görn~erilmiştir,,) ;rendileri.ne dol 
llurtulup 5 irnz ·llatılarak, 2 şer rvlet resimleri ile b_irlikte drıire
mize : ·C: nderilmosi.cıi, 

5- Ana Ti.izli ;_;iimiizÜ..'1. ;")4,., maddesinin. c) f:ı.kras1. uyarınca 
'1erkez Genel Kur-nl d.elGç~elerine verileeek c;ündem ve se.ir rn:por1a-
r.ın VEcrilmeninde Bölce rsnsilcili:~inizin nr:1.cılıt;ı z;eT0kı:1.ektedir ~ 

~;u nedenle : 

n) UBl :enizden celecek seçimli 1ele~eler için yeteri ka 
inr ~·:ün.dem eklidir 4 

b) 11.'nbii d.elcr:elere ;_·'.-Ün<lcm dairemizce gön 1 erilmiştir~ 

c) Iıi:\er rt1:pc-rlar baskıdan alırı.r1.ıkça tabii ve seç inli 
tc""e ler m:::i.l:trırı 1:adnr Tcr.,silcili.";inize göw'lcrilecektir. 

l Ana Thzü".;i:i:o. 2'~~ :-ıad~leuinin e) fıkrr-ısı uy:1.::-ınca d.ele~·elr 
·:a .. ;·L·tr ır:ı. ric-9. et·ı,2r1.-ı., 

En iyi r1ilek1e:r·irnizlc 
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