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BÖLÜM 1
GENEL HÜKÜMLER

l\1adde: 1
Konfederasyonun Adı

Konfederasyonun adı Türkiye Devrimci İşçi·
Sendikaları Konfederasyonu. kısa adı DİSKtir.

l\ıladde: 2
Konfederasyonun Merkezi ve Adresi

Konfederasyonun merkezi İstanbuldadır. Adresi,
Merter, Ahmet Kutsi Tecer Caddesi No: 12 Ba
kırköy-İstanbuldur.

l\'ladde: 3
Konfederasyonun Amaç ve İlkeleri

Kaynağını emeğin yüce değerinden, gücünü işçi
sınıfından alan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu "'DİSK", demokratik:, bağımsız bir
sınıf ve kitle örgütü olarak;

- İşçi sınıfının hak ve çıkarlarının toplumcu, ço
ğulcu, katılımcı ve özgürlükçü temellere dayalı ger
çek demokrasi ortamında kazanılıp • ge
liştirilebileceğinin bilinci içinde, işçi sınıfı ve
emekçi halka yönelik her türlü sömürü ve baskının
ortadan kaldırrlmasmı, •

- Evrensel . temel hak ve 'özgürtüklere sahip çık
mayı,

- Tüm uluslararası antlaşmalar, sözleşmeler ve
Uluslararası Çalışma Orgütü kararlarına dayalı sen
dikal hak • ve özgürlükleri eksiksiz yaşama ge
çirmeyi, geliştirmeyi, çalışma ve yaşama ko
şultarmı uygar ve çağdaş bir düzeye ulaştırmayı,

- Uyeler arasında dayanışma, birlik ve dirliği
sağlamayı,

- Uluslararası sendikal. dayanışma içinde, Tür
kiye işçi sınıfının ve emekçi halkın ekonomik, sos
yal ve kültürel gelişmesini artırıcı her türlü bilimsel
çalışmaya· öncelik tanıyarak, işçi haklarına ör
gütlülük bilinci ile sahip çıkmayı, bu bilinç temeli
üzerinde kalıcı sonuçlara ulaşmayı,
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- Çaodas ve demokratik yöntemler yoluyla sı- •
nıfsal vt toplumsal kalkınmayı hedef alan bir mü-
cadeleyi sürekli kılınayı, .

- Sınıfının onursal görevi olarak, faşızme, cun
tacılı§:a, oligarşiye, baskıya, zulme ve işkenceci
tüm rejim ve dikta yönetimlerine karşı mücadele et-
meyi TEMEL AMAÇ; . • . .. ..

- Irk, cins, inanç, dın, mezhep, dıl ve düşünce
aynını yapmaksızın, tüm işçilerin, işyerleri~d~, iş
kollarında, ulusal ve uluslararası düzeyde bırlik ve
dayanışmasını sağlamayı, ..

- Tüm sendikal çalışmalarda tabanın soz ve
karar sahibi olmasını, deınokrasinin ve demokratik
hukuk düzeninin her alanda egemen kılınmasını
TEMEL İLKE sayar.

.Madde: 4
Konfederasyonun Görev ve Yetkileri

a) Temel hak ve özgürlüklerin.geliştirilmesi, ko
runması ve demokratik, hukuka bağlı devlet il
kesinin toplumsal yaşama egemen kılınması için
mücadele etmek, .

b) Sendikal hak ve özgürlüklerin en üst düzeyde
geliştirilmesi, tüm çalışanlara toplu sözleşmeli,
grevli sendikalaşma hakkının eksiksiz tanınması,
özellikle grev hakkının önüne konulan tüm en
gellerin ve çalışan kesiıne yönelik tüm baskıların ve
sınırlamaları.n kaldırılması için çalışmak,

c) Çalışma hakkının ve iş güvencesinin yaşama
geçirilmesini, daha ileri sosyal ve ekonomik haklara
ulaşılmasını, çalışma, dinlenme, beslenme ve ba
rınma koşullarının iyileştirilmesini, iş kazaları ve
meslek hastalıklarına karşı gerçekçi ve köktenci ön
lemler alınmasını, sosyal güvenlik hakkının çağdaş
bir düzeye getirilmesini, işsizlik sigortasının ku
rulup işlemesini, tarım ve orman işçilerinin, kadın,
genç, küçük ve göçmen işçilerin sorunlarının çö
züme ulaşunlmasını sağlamak, bu amaçla uerekfi
girişimlerde bulunmak, •

0

. ç) Her işkolunda tek sendika ilkesini hayata ge
çırerek Konfederasyon içinde birliği sağlamak,

d~ Demo_kratik sınıf ve kitle sendikacılığı il
kelen temelınde üyelerini, sendikal brlsrilerte do
n~~~• se!ld_ikal bil~n':i geliştirmek, dayanışma ve
bırlıgı pekıştırmek, ışçıler arasında sınıf bilincinin
geliştirilmesini sağlamak, bu amaçla aerekfi her
türlü eğitim çalışması yapmak, eğitim ~açları sao
Iamak, eğitim tesisleri, vakıflar ve enstitüler ku~
mak,
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e) Tüm iletişim olanaklarından yararlanarak
örgüt içi ve örgütlerarası bağlantıların kurulınasını
sağlamak, Konfederasyon ve üyesi sendikaların ça
lışmalarının ülke ve dünya kamuoy.una duyurulması
için her türlü basın-yayın çalışması yapmak, bunun
için gerekli araçları sağlamak ve tesisler kurmak,

O işçilerin, emekçilerin hak ve çıkarları doğ
rultusunda ekonomik, sosyal ve kültürel çalışmalar
yapan ulusal ve utuslararası kurum ve kuruluşlarla
yasal koşullara uygun olarak bağlantılar kurarak iş
birliği sağlamak, bu kuruluşlara temsilci ve delege
göndererek ortak çalışmalar ve eylem birliği yap-,
mak, ilkelerini paylaştığı uluslararası _örgütlere üye
olmak, uluslararası sendikal birlik ve dayanışmaya
katkıda bulunmak, uluslararası sendikal gelişmeleri
yakından izleyerek Konfederasyonun bu alandaki et-
kinliğini artıınnak, .

g) Dünya ve ülke sorunlarına, çalışma yaşaınma
ve sendikal çalışmalara ilişkin bilimsel inceleme ve
araştırmalar yapmak, yaptırmak, bunun için ku- _,
rumlar ve komisyonlar kurmak, gerekli araçları sağ-
Iamak,

h) Örgütsel bağrmsıztrğı gözardı etmeksizin,
işçi sınıfının izleyeceği sendikal politikanın temel
çizgilerini saptayarak diğer sendikal kuruluşlarla
birlikte çalışmayı sağlamak, bu amaçla gerekli gi-
rişfmlerde bulunmak, .

ı) Uye sendikaların örgütlenme, toplu sözleşme,
grev ve diğer sendikal çalışmalarına yardımcı
olmak, üyeler arasında dayanışmayı pekiştirmek ve
yaygınlaştırmak,

i) . Bağışta bulunmamak koşuluyla, işçiler için
tirelim, tüketim, konut kooperatifleri, dinlenme yer
leri ve çeşitli tesisler kurmak, kurulacak bu tesislere
yardımcı olmak,
j) Gerektiğinde taşınır ve taşınmaz mallar satın

almak, satmak ve devretmek,
k) Üye sendikaların yönetsel ve parasal işlevleri

konusunda, sendikal amaçlar temelinde eşgüdüm ve
işbirliği sağlanmasını öngören, yönetimlere yol gös
terici yönetmelikler hazırlamak, bunlara uyulmasını
sağ lamak,

1) Orgüt içi sendikal demokrasiyi yaşama ge
çirmek, üye sendikaların Konfederasyon Tüzüğünün
amaç ve ilkelerine uymalarını sağlamakur.

l\ıladde: 5
Üyeliğin Kazanılması

Konfederasyona _üyelik;
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a) Yürürlükteki yasalara göre kurulmuş bir sen
dika olmak,

b) Kendi genel kurulunca yasalara ve tüzüğe
uygun biçimde . Konfederasyona üye olma karan
almak ve Konfederasyonun Tüzüğü ile Yö
netmeliklerini kabul etmek koşullarına bağlıdır.

c) Konfederasyona üye olma kararı alan sendika
yönetimince. kararın alındığı Genel Kurulun bi
timinden başlayarak en geç 15 gün içinde Kon
federasyona yazılı başvuru ile üyelik isteminde bu
lunulması gereklidir.

d) Konfederasyon Yönetim Kurulu, istemde bu
lunan sendika hakkında, başvuru tarihinden baş
layarak· 30 gün içinde, varsa aynı işkolunda kurulu
üye sendikanın görüşünü almak suretiyle gerekli ka
rarı verir. Uyeliğe kabul edilen sendikanın üyeliği
kararın alındığı Genel Kurul gününden geçerli sa
yılır.

e) Konfederasyon Yönetim Kurulunca üyeliğe
onaylanmayan sendikanın Genel Kurula başvurma
hakkı vardır. Genel Kurul karan kesindir.

Madde: 6
Üyelik.ten Ayrılma

a) Uye sendikalar, Genel Kurul üye ya da delege
taın sayısının 2/3 çoğunluk oyu ile alacağı kararla
üyelikten ayrılabilirler.

b) Konf"ederasyon üyeliğinden ayrılmak isteyen
sendika bu isteğini Genel Kuruldan en az ·ıs gün
önce alındı karşılığı Konfederasyona bildirmek zo
rundadır.

c) Ayrılma isteminin görüşüleceği Genel Kurula
Konfederasyon adına karılacak olan görevli, ge
rektiğinde, konuya ilişkin-Konfederasyon görüşünü
dile getirme hakkını kullanır. .

, d) Bu koşul~ara uygun olarak üyelikten ayrılma
kararı alan sendika, kararın alındığı günü.izleyen ay
başından başlayarak, ödentilerini üç ay süreyle öde
mekle yükümlüdür.

lVIadde: 7
Üyelikten Çıkarma

Konfederasyon Ilkelerine ters düşen, Tüzüğe
uygun davranmayan, organ kararlarını yerine oe
tirmeyen! X~ne~i1!1 Kurulunun yazılı uyarısına k~
şı_~ ken_d~ yonetıcı ve üyeleri hakkında disiplin hü
kumlerını uygulaınayan, uygulanmasını gectktiren,
savsaklayan üye sendika, Konfederasyo; Yönetim
Kurulunun yazılı istemi üzerine. Onur Kurulunca
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verilen çıkarına istemini içeren kararın Genel Kurul
tarafından onaylanması sonucunda üyelikten çı
kartılır.

1\-Iadde: 8
Üye Sendikaların Birleştirilmesi

a) Aynı işkolunda birden çok Konfederasyon
üyesi sendikanın birleştirilmesi esastır. Bir
leştirmenin sağlanması amacıyla Yönetim Ku
rulunca bir Birleştirme Komisyonu kurulur. Ko
misyonun çalışma· süresi Yönetim Kurulunca
saptanır.

b) Komisyon. birleştirmeye çalıştığı sen
dikalarm yetkili yöneticilerinden gerekli bilgi ve bel
geleri alarak önce aralarında anlaşma sağlamaya ça
lışır. Bu sağlanamazsa, sendikaların niteliklerini.
üye sayılarını, mal ve parasal varlıklarını göz önün
de tutarak birleşme koşullarına ilişkin görüşünü
içeren raporunu Yönetim Kuruluna verir.

c) Komisyon raporunu da göz önüne alan Yö
netim Kurulu, konuya ilişkin kararını verir ve ilgili
sendikalara bildirir. Sendikalar bu karara ilişkin gö
rüşlerini bildirimi izleyen •15 gün içinde Yönetim
Kuruluna iletmek zorundadırlar. Haklı bir nedene
dayanmaksızın olumsuz yanıt veren sendikaların.
alınan birleştirme karan doğrultusunda işlem yap
mamaları durumunda, sorumlu yöneticileri hakkında
disiplin hükümlerinin uygulanması Yönetim Ku
rulunca istenir. Yönetim Kurulunun bu isteği de ye
rine getirilmezse Tüzüğün 7. maddesi uyarınca
işlem yapılır.

BÖLÜM il
KONFEDERASYONUN

YAPISI

1\ıladde: 9
Konfederasyonun Organları

A-Konfederasyonun karar organları şunlardır:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu
d) Onur Kurulu
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B-Konfederasyonuh danışma organları şunlardır:
a) Başkanlar Kurulu
b) Genel Temsilciler Kurulu
c) Bölge Temsilciler Kurulu

A. KARAR ORGANLARI

l\fadde: 10
Genel Kurulun Oluşumu

a) Genel Kurul, Konfederasyonun en yetkili
karar organıdır. Genel Kurul, toplaın sayısı 500'ü
aşmamak üzere, Konfederasyonun Yönetim, De
netim ve Onur Kurulu üyeleri ile üye sendikaların
Genel Kurullarınca seçilen delegelerden oluşur.

b) Genel Kurula katrlacak üye sendikaların de
lege sayısı aşağıdaki yönteme göre saptanır:

- Üye sayısı l000'e kadar olan her sendika iki
delege ile, :• • •

- Üye sayısı lOO0'den çok olan her sendika sonra
gelen her bin üye için bir delege ile Konfederasyon
Genel Kurulunda temsil edilir: Artık üye sayısı
500den fazla ise 1 000'e tamamlanır.

c) Üye sendikaların 'Genel Kurula katılacak de
legelerinin sayısı, Genel Kurul kararının alındığı ta
rihten geriye doğru 6 ay içinde Konfederasyona öde
nen üyelik ödentisinin Ortalamasına göre bulunacak
üye sayısı ölçü alınarak, Yönetim Kurulunca sap
tanır ve üye sendikalara bildirilir. Üye sendikalar bu
bildirimdeki sayıyı gözörıünde tutarak, Genel Ku
rula katılacak delegeleri, seçim tutanağındaki sıraya
göre, belirler ve Konfederasyona iletir.

d) Yukarıdaki bentlerde belirlenen yönteme göre
bulunacak delege sayısının • 500'ü aşması du
rumunda, üye sendikaların toplam üye sayısı dik
kate almarak bulunacak orana göre üye sendikalarııf
seçimli delege sayısı saptanır. Kesirler yarımı aşı
yorsa tam olarak kabul edilir.

Madde: 11
Genel Kurulun Toplanma ve
Çalışma Yöntemi

a) Gündemi Yönetiın Kurulunca saptanan Genci
Kurul üç yılda bir Yönetim Kurulunun belirleyeceği
yer. gün ve saatte toplanır.

b) Genel Kurulun gündemi, toplantı yer, gün ve
saati ile delege listesi, çoğunluk olmadıüı taktirde
yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hu;uslar, iki
nüsha olarak, en az 15 gün önce, Genel Kurulun ya
pılacağı yerin mülki amiri ile ilgili Seçim Kurulu
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Başkanlığına yazı ile bildirilir.
c) Genel Kurul toplantısının gündemi ile yer,

gün ve saati en az 15 gün önce Konfederasyon Genel
Merkezinin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazete
ile ilan edilir. Bu ilanda birinci toplantıda çoğunluk
sağlanamaması nedeni ile toplantının yapılamaması

. halinde ikinci toplantının. gün, saat ve yeri de aynca
belirtilir.
• d) Genel Kurul toplantı yeter sayısı, delege tam
sayısının salt çoğunluğudur. Duyurulan günde ye
terli çoğunluk sağlanamamışsa, ikinci toplantı, en
geç 15 gün içinde, delege tam sayısının en az l/3ü
ile yapılır.

Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan
delege sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı
delege tam sayısının l/4'ünden az olamaz. Gö
rüşülecek konunun özelliğine göre, tüzükte dalıa
yüksek bir karar yeter sayısı öngörülmüşse bu sayı
dikkate alınır. . •

e) Genel Kurula sunulacak Yönetim Kurulu Ça
lışma ve Hesap Raporu ile Denetim Kurulu Raporu
ve gelecek döneme ilişkin bütçe teklifinin delegelere
toplantı tarihinden en az 15 gün önce gönderilmesi
zorunludur.

f) Genel Kurul çalışmalarını Başkan ya da Yö
netim Kurulu üyelerinden biri başlatır ve Başkanlık
Kurulunun seçimini yönetir.

g) Genel Kurul Başkanlık Kurulu açık oyla se
çilen bir başkan, iki, başkan yardımcısı ve yeteri
kadar yazmandan oluşur. Genel Kurulca alınan
bütün kararlar ile seçim sonuçlan Genel Kurul Karar
Defterine yazılarak Başkanlık Kurulu üyelerince im
zalanır.

h) Genel Kurulda hazır bulunan delegelerin
1/lOunun yazılı istemi ve Genel Kurulun oluru ile
gündemde değişiklik yapılabilir.

ı) Genel Kurul, gündemindeki konuları ve de
legeler tarafından sunulacak önerileri inceleyip __ra
pora bağlamak üzere komisyonlar oluşturabilir. Uye
sayısı Genel Kurulca belirlenen komisyonlar, ça
lışmalarına başlamadan önce bir başkan ve bir yaz
man seçerler. Komisyonların raporları Genel Ku
rulca· görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli
sayılmaz.

Madde: 12
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

a) Gündemi onaylamak ya da değiştirmek,
b) Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarını

13
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görüşüp karara bağlamak,
c) Onur Kurulu kararlarını onaylamak ya da kal

drrrnak,
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan • gelecek dö

neme ilişkin bütçeyi görüşerek karara bağlamak,
e) Genel Kurul delege tam sayısının 2/3ünün

oyu ile tüzük değişikliği yapmak, _
f) Bölge Temsilcilikleri açmak, kapamak, bır

leştirmek konusunda Yönetim Kuruluna yetki ver
mek,

g) Uluslararası kuruluşlara üye olmak ya da üye
likten ayrılma karan vermek,

h) Konfederasyon merkezinin başka bir ile nak
line karar vermek,

ı) Taşınmaz malların satın alınması. satılması
konusunda ya da diğer hususlarda Yönetim Ku
ruluna yetki vermek,

i) Genel Kurul delege tam sayısının 2/3'ünün
oyu ile Konfederasyonun tüzel kişiliğine son ver
mek, para ve mal karşılığının tasfiyesini karara bağ
lamak,

j) Gizli oyla Yönetim, Denetim ve Onur Ku
rullarının asıl ve yedek üyelerini seçmek,

.Madde:13
Olağanüstü Genel Kurulun Toplanma
Koşulları

Olağanüstü Genel Kurul aşağıda belirtilen ko
şullarla toplanır:

a) Yönetim ya da Denetim Kurulu karan ile,
b) Genel Kurul delegelerinin 1/5inin yazılı ve

gerekçetı istemi ile,
c) Uye sayısı, Konfederasyon üyesi sendikaların

üye sayısının_ toplarnının l/5inden fazla olan üye
sendikaların yazılı ve gerekçeli istemi ile. Ancak bu
istemde bulunan sendikaların sayısı en az tüm üye
sendikaların 1/5'i kadar olmalıdır..

d) Olağanüstü Genel Kurul, gündemindeki ko
nuları görüşür.

e) Olağanüstü Genel Kurula çağrı Yönetim Ku-
rulu tarafından yapılır. •

f) Olağanüstü Genel Kurul, istem gününden baş-
layarak, en geç iki ay içinde toplanır. _

Madde: 14
Yönetim Kurulunun Oluşumu

Yönetim Kurulu, ayn olarak seçilen Başkan ve
Genel Sekreterle birlikte, yedi üyeden oluşur. Asıl
üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Ayrıca, asıl
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üyeliklerden boşalma olduğunda, aldıkları oy sı
rasına göre yedekleri çağınlır.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurulca, bu gö
reve aday olanlar arasından 17. maddede öngörülen
yöntem uyarınca seçilir.

Madde: 15
Yönetim Kurulunun Toplantı Yöntemi

Yönetim Kurulu haftada bir, önceden saptanan
günde, Başkanın yönetiminde toplanır. Toplanu ve
karar yeter sayısı üye tam sayısının salt ço
ğunluğudur. Oyların eşitliği . durumunda Başkanın
katıldığı görüş Yönetim Kurulu kararını oluşturur. .

Kararlar. karar defterine yazılarak katılanlar ta
rafından imzalanır.

Yönetim Kurulu gerektiğinde Başkanın ya da iki
üyesinin istemi üzerine her zaınan toplanır.

IVIadde: 16
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu. Genel Kuruldan sonra en etkili
karar ve yürütme organıdır. .

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Konfederasyonun amaç ve ilkelerinin yaşama

geçirilmesi ve Konfederasyon görevlerinin yerine
getirtlmesf için gereken tüm kararları almak.

b) Uyeleri arasından Başkan Vekilini seçmek,
c) Uzmanlık dairelerinin başkanlarını belirlemek

• üzere görev bölümü yapmak.
d) Tüzüğü yorumlamak ve uygulamak,
e) Genel Kurulu toplantıya çağırmak,
f) Genel Kurul kararlarını yerine getirmek. Genel

Kurulca verilen yetkileri kullanmak.
g) Genel Kurula sunulacak çalışma ve hesap ra

porları ile bütçeyi hazırlamak, tüzük değişikliğine
ilişkin tasarrları hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

h) Uyelik başvurularını karara bağlamak, aynı
işkolunda kurulu üye sendikalar hakkında bir
leştirme kararı vermek,

ı) Tüzükte belirlenen amaçların gerçekleşmesine
ilişkin bilimsel ve teknik bürolar kurmak. ça
lışacakları atamak, ücret ve çalışma koşullarının
belirlemek, eğitim çalışmalarını yönlendirmek,

i) Kgnfederasyon adına anlaşmalar yapmak.
j) Uye sendikaların çalışmalarına yardımcı

olmak ve dayanışmayı sağlamak, gerektiğinde üye
sendikaları denetlemek,

k) Konfederasyon çalışmalarının düzenli yü
rütülmesi için yönetmelikler yapmak,
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"' l) Boşalması durumunda Başkanlık ve Genel
Sejcrererttk için kendi üyeleri arasından seçim yap-
mak. , •

m) Yeni Uzmanlık Dairelerinin kurulmasına
karar vermek,

n) Konfederasyona taşınır ve taşınmaz mal alın
masına, gerektiğinde satılmasına karar vermek ve
bu işlemleri yapacak görevlileri belirlemek,

o) Ulusal ya da uluslararası örgütlerle kaınu ve
özel kuruluşların yapacakları toplantı ve gezilere
katılacak. temsilcileri saptamak,

p) Denetim Kurulunu olağanüstü toplantıya ça-
ğırmak, ·

r) Konfederasyon merkezinin il sınırlan içinde
adres değişikliğine karar vermek, .

s) Tüzük ve yönetmelik hükümlerine, organ ka
rarlarına • aykırı davranan Konfederasyon yö
neticilerini ve .üye sendikaları Onur Kuruluna sevk
etmek, üye sendikaların yönetici veya üyelerinin
keneli Onur Kurullarına sevkini istemek,

t) Yasal zorunluluk gereği olan Tüzük dü
zeltmelerini yapmak, eksikliklerini tamamlamak ve
'ilk Genel Kurula sunmak,

Madde:17
Konfederasyon Başkanının Seçiıni

Konfederasyon Başkanı Genel Kurul top
lantısına katılan delegelerin 2/3 oyu ile seçilir. Ilk
turda bu çoğunluk elde edilemezse ikinci turda top
lantıya katılan delegelerin salt çoğunluğunu alan
aday, bu turda oyların salt ço_ğunluğunun sağ
lanamaınası durumunda, üçüncü.. turda toplantıya ka
tılan delegelerin en çok oyunu alan aday seçilmiş
olur. •

l\.'ladde: 18
Başkanın Görev ve Yetkileri

a) Konfederasyonu yurt içinde ve dışında gerçek
ve tüzel kişiler ile kurumlar katında temsil etmek,

b) Konfederasyon içinde uyumu ve düzeni sağ
lamak

c) Genel Kurul toplantısını açmak, Yönetim Ku
ruluna, Danışma Kurullarına başkanlık etmek,
Konfederasyonca düzenlenen tüm toplanuları yö
netrnek,

d) Başkanın yokluğunda Başkan Vekili yu
karıda belirtilen görev ve yetkileri üstlenir.
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Madde: 19
Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri

a) Konfederasyonun amaç ve ilkelerinin yaşarrıa
geçirilmesi ve görevlerinin yerine getirilmesi için ça
.Iışrna yaşamını ilgilendiren tüm verileri derlemek,
yazışmaları yapmak,

b) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini ha
zırlamak, toplantıdan en az bir gün önce gündemi
Yönetim Kurulu üyelerine ulaştırmak, karar def
terini tutmak ve toplantıya katılan üyelere im-
zalatınak, :

c) Yönetim Kurulunca alınan kararların - uy~
gulanması için uzmanlık daireleri arasında eşgüdüm
sağlamak, · .

d) Konfederasyonda görev yapan personelin dü
zenli çalışmasını sağlamak, özlük işlerini dü
zenlemek.

·Madde:20-
Denetim Kurulunun Oluşumu .

Denetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen 3 üyeden
oluşur. Genel Kurulda asıl üye sayısı kadar yedek
üye seçilir. Kurul, üyeleri arasından bir Başkan ve
bir Yazman seçer. Kurul en geç altı ayda bir top
lanır. Kurulun toplantı ve karar yeter sayısı salt ço
ğunluğudur. Başkan dahil her üye bir oy hakkına sa-
hiptir. •

l\'Iadde: 21
Denetim Kurulunun Görev ve Y~tkileri

a) Yönetim Kurulu çalışmalarının Genel Kurul
kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını de
netlemek,

b) Tüzüğe uygun olarak yönetsel ve parasal de
netimler yapmak, daha iyi bir çalışma ortamının ya
raulabilmesi için Yönetim Kuruluna öneride bu
lunnıak,

c) Her denetim sonunda Yönetim . Kuruluna
dönem sonunda da Genel Kurula rapor vermek,

d) Yönetim Kurulunun istemi üzerine üye sen
dikaları denetlemek,

e) Gerektiğinde Yönetim Kurulundan Genel Ku
rulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemek,

1\-Iadde: 22
Onur Kurulunun Oluşumu

Onur Kurulu, Genel Kurulca seçilen 5 üyeden
oluşur. Genel Kurulda asıl üye sayısı kadar yedek
üye seçilir. Kurul, üyeleri arasından bir Başkan ve
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bir Yazman seçer. Kurulun toplanma ve karar yeter
sayısı. üye taın sayısının salt çoğunluğudur.

Onur Kurulu. Yönelim Kurulunun istemi üzerine
toplanır ve önüne gelen konuyu en çok bir ay içinde
sonuçlandırır. Yönetim Kurulu gerektiğinde bu sü-.

reyi uzatabilir. Kurul üyeleri kendileri ile ilgili top
lantılara katılaınazlar. Yerlerine geçici olarak ye
dekleri çağrılır.. Kurul, üyelerine ilişkin konuları
öncelik ve Iverfilikle çözer.

Onur Kurulu ilgilinin savunmasını aldıktan ve
sunulan tüm kanıtları değerlendirdikten sonra bir ka
rara varır, Kararlar ve karşı düşünceler mutlaka ge
rekçeli olmalı. varılan sonucun kanıtlan kararda ay
rıntılı olarak gösterilmelidir.

Madde: 23
Onur Kurulunun Görev ve Yetkileri

Onur Kurulu, Konfederasyon yöneticileri ve üye
sendikalar hakkında aşağıda belirtilen cezalardan
birini verir.

a) Uyarı.
b) Kınama.
c) Konfederasyon yöneticilerini geçici ya da sü

rekli olarak görevden alma.
d) Geçici ya da sürekli olarak Konfederasyon

üyeliğinden çıkarma konusunda Genel Kurula öne
ride bulunma.

Onur Kurulunca verilen kararlar Yönetim Ku
rulunca uygulanır.

Onur Kurulunca verilen görevden alma kararına
karşı. Konfederasyon yöneticisinin Genel Kurula
itiraz hakkı vardır. Görevden alınma kararı ile
Genel Kurul tarihleri arasında kalan süre içinde yö
neticinin görevi askıya alınır. Görevi askıya alman
yönetici, yönetsel yetkilerini kullanamaz. özlük hak-
larından yararlanamaz. .

Onur Kurulunca verilen görevden alma cezası ile
üyelikten çıkarmaya ilişkin öneri Genel Kurulca ka
rara bağlanır.

• Genel Kurul kararı ile aklanan yöneticilerinin.
görevlerinin askıda olduğu süreye ilişkin özlük hak
ları kendile_rine topluca verilir.

B. DANIŞMA ORGANLARI
Madde: 24
Başkanlar Kurulu

Başkanlar Kurulu, Konfederasyon Başkanının
yönetiminde, Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim ve
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Onur Kurulları Başkanları ile üye sendikaların
Genel Başkanlarından ya da yerine vekalet eden
lerden oluşur.

Başkanlar Kurulu, 4 ayda bir, Yönetim Ku
rulunun çağrısı üzerine toplanır. Toplantı gün
deminde yer almayan konuların görüşülmesi ka
tılanların l/3ünün kabulüne bağlıdır.

Başkanlar Kurulu, Konfederasyon çalışmaları
hakkında Yönetim Kurulundan bilgi alır; eleştiriler
getirir. Çalışmaların Konfederasyonun temel amaç
ve Hketeri doğrultusunda sürdürülmesi. çalışma ya
şarnırıa ilişkin sorunların çözüm yqllannın -sap
tarırrıası, yurt ve dünya olaylarının değerlendirilerek
s_onuçları~a göre çalışmalar üretilmesi, örgütsel bir
Iık ve _dayanışmanın sağlanması gibi konularda Yö
netim Kuruluna önerilerde bulunur. Kon
federasyonun işleyişine ışık tutacak görüşler
bildirir.

l\ıladde: .25
Genel Temsilciler Ku'rulu

Genel Temsilciler Kurulu, Konfederasyonun Yö
nelim, Denetim ve Onur Kurulu üyeleri, üye sen
dikaların Yönetim Kurulu üyeleri ve Şube Baş
kanları ile Konfederasyon ve üye sendikaların Bölge
Temsilcileri ve İşyeri Baş temsilcilerinden oluşur.

Genel Temsilciler Kurulu, Konfederasyon Yö
netim Kurulu karan ve hazırladığı gündem uyarınca
en az yılda bir kez toplanır.

l\lladde: 26
Bölge Temsilcilikleri

Bölg,e Temsilcilikleri, Konfederasyon Yönetiın
Kurulunun' gerekli gördüğü bölgelerde kurulur.
Bölge temsilcileri Yönetim Kurulunca atanır.

Bölge temsilcilerinin seçilme ve çalışma yön
temleri, Yönetim Kurulunun düzenleyeceği bir yö
neunelikte gösterilir.

IVladde: 27
Bölge Temsilciler Kurulu

Bölge Temsilciler Kurulu. Konfederasyon Bölge
Temsilcisinin yönetiminde, üye sendikaların Bölge
Temsilcileri, Şube Başkanları, sendikaların bölge sı
nırları içindeki Şube Genel Kurullarından her 300
üyesi için seçecekleri birer temsilci ile şubesi ol
mayan sendikaların aynı oranda işyerlerinden se
çeceği temsilcilerden oluşur.
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Kurul. Konfederasyon Yönetim Kurulu kararı ve
hazırladığı gündem uyarınca en az yılda bir kez top
lanır.

BÖLÜM 111
GELİR VE GİDERLER

Madde:28
Gelirler

Konfederasyonun gelirleri aşağıda gös-
terflrniştfr: ..

a) Uyelik • ödentisi: Uye sendikalardan Kon
federasyona bildirdiği her üyesi için yasal asgari üc
retin bir_günlüğünün 1/l0u tutarında üyelik ödentisi
alınır. Uyelik ödentisi her. ayın I0unda Kon
federasyona yatırılır.

b) Mal varlığı gelirleri: Konfederasyonun mal
varlığı gelirleri para ve "taşınır-taşınmaz mallardan
sağlanan gelirler ve bu değerlerin devir, temlik ve
satışlarından doğan kazançlar.

c) Uluslararası örgütlerden sağlanan yardımlar,
d) Sosyal ve kültürel etkinlik gelirleri,
e) Yönetim Kurulu tarafından kabulü uygun gö

r~ülen, gerçek ve tüzel kişilerden, Konfederasyonun
üyesi bulunduğµ uluslararası örgütlerden sağlanan
bağışlar.

lvladde: 29
Gelirlerin Kullanılma Yöntemi

a) Konfederasyonun gelirleri bankalarda açı
lacak hesaplara yatırılır.. Kasada 15.000.000 TL'den
fazla para bulundurulamaz. '

b) Konfederasyon adına para çekme, biri birinci
. derece imza yetkisi bulunan iki Yönetim Kurulu üye
sinin imzası ile olanaklıdır. Birinci derece imza yetkisi
Başkan. Genel Sekreter ve Mali Daire Başkanına ait
tir. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri ikinci derece imza
yetkisine sahiptirler. ·

lvladde: 30
Giderler
. a) Giderler bütçeye uygun olarak Yönetim Ku
rulu kararıyla yapılır.

b) Odenti ve diğer gelirlerin en az % 5'i eğitime
ayrılır. • •
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Madde:31
Üye__Sendikaların Yükümlülüğü _

Uye sendikalar Genel Kurullarınca onaylanan
bütçe ve hesap raporlarını en geç Genel Kurulu iz
leyen bir ay içinde Konfederasyona iletınekle yü
kümlüdürler.

BÖLÜM iV
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

1\-Iadde: 32
Uzmanlık Daireleri

Konfederasyon çalışmalarının düzenli ve verimli
yürümesi için aşağıdaki uzınanlık daireleri kurulur:

1- Şşgüdüm, •
2- Örgütlenme,
3- Eğitim,
4- Araştırma,
5- Mali İşler,
6- Kadın işçiler Sorunları,
7- Genç Işçrler Sorunları,
8- Emekli Sorunları,

. 9- Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler,
10- Hukuk,
11- pış İlişkiler, . •
12- işçi Sağlıği ve Iş Güvenliği,
13- Çevre Sorunları,
14- Göçmen Işçiler Sorunları
a) Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile yeni

daireler kurulabilir. •
b) Her Uzmanlık Dairesi için kuruluşu, görevi,

yetki ve sorumluluklarını düzenleyen bir yönetnıelik
hazırlanır.

Madde:33
Defter ve Dosyalar

A- Aşağıda belirtilen defter ve kayıtlarm tu
tulması zorunludur:

1- Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetiın ve
Onur Kurulu Karar Defterleri,
.. 2- Üye sendikalarla ilgili bilgilerin yer aldığı .
Uye Kayıt Defteri. . • . .

3- Aidat, Yevmiye, Envanter Defterleri ile Def-
teri kebir, •

4- Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defterleri,
5- Zimmet Defteri, • ,
6- Bilanço, Envanter ve Kesin Hesap Defterleri,
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7- Gelen~ evrakın astı, giden evrakın suretlerinin
saklanacağı Gelen ve Giden Evrak Dosyalan.

8- Yönerim Kurulu Karan ile bastırılan. sıra nu
maralı. mühürlü. kopyalı gelir makbuzları ile gi
derlerin fatura ve belgelerinin saklanacağı dosyalar.

B- Yukarıda (1). (2), (3), (4) sıra numaralı bent
lerde yazılı defterler her olağan genel kurulu izleyen
15 gün içinde notere ona_ylatunlır.

l\'ladde: 34 ..
KonfederasyonYöneticilerinin Ozlük
Hakları

a) Konfederasyonda çalışan ücretli yöneticilere
ödenecek ücret ve yan ödemeler bütçe ile belirlenir.

b) Konfederasyon yöneticilerinin aday olmama,
seçilmeme. çekilme ya da ölüm nedeniyle gö
revlerinin sona ermesi durumunda. kendilerine ya da
yasal mirasçılarına, göreve seçildikleri tarihten gö
revlerinin sona erdiği tarihe kadar fiilen çalıştıkları
her- tam yıl için, kendilerine ödenen aylık ücretlerine
ek olarak sağlanan para ve para ile ölçülmesi müm
kün hakların da gözönürıde tutulması suretiyle. sap
tanacak bir günlük ücretin 45 kalı tutarında bir hiz
met ödeneği verilir. Bir yıldan artan süreler için
ödeneğin yıllık oranı üzerinden hesaplaına yapılır.
Aynı dönem süresi için bir defadan fazla hizmet
ödeneği ödenmez.

1\1:adde: 35
Uluslararası Üyelik

Türkiye Deyrimci İşçi
federasyonu (DiSK) Avrupa
federasyonu (ETUC) üyesidir.

l\'ladde: 36
Kurucular

Konfedçrasyonun kurucuları şunlardır:
·ı- Türkiye Maden-Madeni Eşya ve Makina Sa

n~yii işçileri Sendikası (Türkiye Maden-İş Sen
dıkası) adına Genel Başkan Kemal Türkler, T.C.
1926-Denizli, Vatan Cad. Polis Evleri A/2 Edir
nekapı-İstanbul.

. . 2.:- Türkiye Lastik-Kauçuk ve Plastik Sanayii iş
çılen Sendıkası (Lastik-iş) adına Genel Başkan
Rıza Kuas, T.C. ~926-Kocaeli, Bestekar Hakkı Sok.
No: 1 ı. Samatya-lstanbul.

3- 'Türkrye Basın Sanayi İşçileri Sendikası
(Basın-iş). adına Genel Başkan İbrahim Güzelce,
T.C. 1922-İstanbul. Oztürk Cad. Mimarbaşı Sok.

Sendikaları
Sendikalar

Kon
Kon-
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Bahar Ap. No: 8-10 Laleli-İstanbul.
4- Türkiye Gıda Sanayi İşçileri Sendikası (Tür

kiye Gıda-İş) adına Genel Başkan Kemal Nebioğlu,
T.C. 1926-Rize Bahçelievler 17 Sok. No: 28 Ankara.

5- Türkiye Maden İşçileri Sendikası adına Genel
Başkan Mehmet Alpdündar, T.C. 1928-Trabzon. Te
rakki Mah. Fatih Sok. Sendika Sitesi No: 66 Zon
guldak.

Bu Tüzük, 7 Aralık 1991 günü toplanan Ola
ğanüstü Genel Kurul tarafından düzenlenmiş, onay
lanmış ve yürürlüğe konulmuştur.

Not: DiSK, Uluslararası Özgür işçi Sendikaları
Konfederasyonu (ICFTU) Yôneıim Kurulunun 8-9-
10 Aralık 1992 günlerinde yaptığı toplantıda alınan
kararla bu orgüte tiye olmuştur.

23





TÜRKİYE
. DEVRİMCİ İŞÇİ
SENDİKALARI

KONFEDERASYONU
(DİSK)

YÖNETMELİKLERİ

25





BÖLÜM 1
ANAYÖNETMELİK

ORGANLARIN İŞLEYİŞİ.

Madde: 1
Genel Kurul
a) Genel Kurul, Yönetim Kurulunun Tüzük [!ya

rmca saptayacağı gün, yer ve saatte toplanır. Uye
sendikaların genel kurullarınca seçilip kimliği ve ad
resi yazılarak gönderilen delegeler adreslerine Genel
Kuruldan 15 gün önce postalanması zorunlu çalışma
raporları ile birlikte gelerek kimli1<.lerini gösterip
yoklama listesini imzalayarak salona girerler.

b) Genel Kurul Başkanlık Kurulu Tüzüğe uygun
başvurulan oya sunmak zorundadır. Tüzükte açık
hüküm bulunmayan konularda Genel Kurulca karar.
verilir. .

c) Başkanlık Kurulu oylamaya koymacıığı öner
gelerin nedenlerini açıklamak zorundadır. Önergeyi
verenlerin direnmeleri durumunda seçilecek çalışma
grubunca incelenerek hazırlanan rapordan sonra
önerge konusunda Genel Kurulca karar verilir.

d) Çalışma raporlarının okunmasından sonra gö
rüşmelere geçilir. Çalışma gruplarının raporları gel
diğinde görüşmeleri ve oylamaları yapılır.

e) Delegelerin konuşmaları önlenemez. Ancak
görüşmeler için ayrılan süre konuşmacı sayısına
bölünerek sınırlandırılabilir. Verilen yeterlik öner
geleri oylanarak gereği yapılır. Çalışma raporları
üzerinde • konuşanlar dilek ve önerilerini söy
leyebilirler. Konu dışına çıkmakta direnenler ve ki
şiliklere sataşanlara Başkanlık Kurulunca engel
olunur.

O Genel Kuruldaki oylamalar Tüzüğün öngördüğü
biçimde yapılır. Tüzük ve Anayönetrnelikte açık
hüküm bulunmayan· konularda TBMM İç Tüzüğü
hükümleri uygulanır.

g) • Genel Kurul • işleyişinin düzen içinde yü
rütülmesinden Başkanlık Kurulu sorumludur.
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Madde:2
Yönetim Kurulu

a) Yönetim Kurulu Tüzüğe uygun olarak önceden
belirtilen günde, haftada en az bir kez toplanır. Baş
kanın çağınsı ya da iki Yönetim Kurulu üyesinin is
temi üzerine olağanüstü toplanır. Genel Sekreter ya
da toplantryı isteyenlerin hazırladığı gündemi gö
rüşerek karar verir. Hazırlanan gündeme eklemeler
yapar.

b) Alınan kararların ilgililerce uygulanıp uy
gulanmadığını denetler. • Görevlerini yapmayan ya
da savsaklayanlara uyanlarda bulunur.

c) Yönetim Kurulu üyeleri, konuşurken konu dı
şına çıkmarrıaya özen gösterirler. Konu dışına
çıkan ya da kişiliklere sataşanlarm sözleri Başkan
tarafından kesilir. Sözü kesilenin direnmesi du
rumunda konuşmasma Yönetim Kurulunca karar
verilebilir. •

d) Kararlar açık oylama sonucu alınır. Ancak Yö
netim Kurulu üyelerinden biri önerirse gizli oylama
yapılır.

e) Her Yönetim Kurulu üyesi oylarrıaya katılmak
zorundadır. Oylar, olumlu, olumsuz ve çekimser
olmak üzere üç türlüdür. Aynı konudakı önerilerden
biri salt çoğunluğu sağlarsa diğerleri oylanmaz.

f) Önergeler en geç bir gün önce Genel Sek
reterliğe verilir.

g) Oylamalarda Tüzüğün öngördüğü yeterlik sağ
lanamazsa Başkan tarafından toplantıya ara ve
rilerek konu yeniden görüşülebilir.

h) Tüzük ve Anayönetmelikte açıklık bu-
lunmayan konularda TBMM İç Tüzüğü hükümleri
uygulanır.

Madde:3
Denetim Kurulu
. a) Derıetirrı Kurulu topluca ya da görevlendireceği

bir üye ile denetim yapabilir. Gerek duyarsa uzman
çalıştırır. •

• b) Denetim sırasında kendilerine zorluk çı
karılırsa durum~ sırasıyla Genel Sekreterliğe, Baş
kana ve Yönetim Kuruluna bildirirler.. Sonuç .ala
mamaları durumunda Tüzük gereğini yaparlar.

c) Denetim Kurulu, denetim raporunu imza kar
şılığı Genel Sekreterliğe verir. Kurul, raporunun gö
rüşülmesi sırasında Yönetim Kurulunda bulunmak
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ya ela temsilci bulundurmak istiyorsa raporunda be-· _
lirtir. Raporun görüşüldüğü Yönetiın Kurulunda so:-,
rulan yanıtlar.

d) Denetim Kurulu hesap ve diğer işlemlerde gör
düğü hata ve usulsüzlükler konusunda ilgililer hak
kında gerekli işlemin yaprlrrıasrrıı Yönetim Ku
rulundan ister. Olumlu sonuç alamaması durumunda
Tüzüğün tanıdığı yetkileri kullanır. •

e) Denetim· Kurulu denetim için aldığı belgeleri
örgüt dışına çıkaramaz. Raporlarını ve denetim sı
rasında gördüğü hataları Yönetim Kurulu ve Genel
Kurulu dışında açıklayamaz.

l\ıladde: 4
Onur Kurulu
a).Onur Kurulu, Konfederasyon yöneticilerini ve

üyesi sendikaları Tüzük ve bu Arıayönetmetiğe göre
yargılayan, Genel. Kurula karşı sorumlu bir or
gandır. •
- b) Yargılama, Tüzük ve Anayönetmeliğe göre
suçun gerçekleşip gerçekleşmediğini, gerçekleşen
suça verilecek cezayı belirlemektir.

c) Onur Kurulu Yönetim Kurulunun kararı ile top
lanır. Çağrı Genel Sekreterlikçe yazıh olarak ya
pılır. Çağrı yazısına yargılanacak yönetici ya da
sendika hakkındaki rapor da eklenir. Çağrı yazısını
alan üye belirtilen günde gelemeyecekse en az beş
gün önce özürünü Genel Sekreterliğe bildirmek ~o-
rundadır. • •
• d) Onur Kurulu soruşturma sırasında üye ku

ruluşun ilgili belgelerini gözden geçirmeye yer
kilidir. Genel Sekreterfik gereken kolaylığı sağ-
lamak zorundadır. •

e) Onur Kurulu, yargılama sırasında tarafların ya
zılı savunmasını alır. Taraflar verilen süre içinde sa
vunmalarını yazılı olarak vermek zorundadırlar.
Sözlü olarak yapılan savunmalar tutanağa yazılarak
ilgilisine imzalattınlır. Kurul tüm kanıtları toplayıp
inceledikten sonra verdiği karan ilgiliye ve Genel
Sekrcterl iğe alındı karşılığı verir.

lVIadde: 5
Başkanlık

a) Genel Başkan DİSK Tüzüğünün 18. mad
desinde yazılı görevleri yerine getirir. Gerek gör
düğü takdirde, kendisine çalışmalarında yardımcı
olacak danışman kadroların oluşturulmasını Yö-
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netim Kurulundan isteyebilir.
. b) Danışmanlar, bir başdanışman ve yeteri kadar
danışmandan oluşur ve Başkanın önerisi ve Yö
netim Kurulu karan ile atanır. Danışmanların görev
alanlan Genel Başkanca saptanır.

c) Başkan üst sınırı Yönetim Kurulu tarafından
belirlenecek tutardaki bir harcamayı, sonradan Yö
netim Kuruluna bilgi vermek ve Tüzüğün 30. mad
desi gereğince kabul kararı almak koşuluyla tek ba
şına yapma yetkisine sahiptir.

Madde:6
Genel Sekreterlik
• a) Genel Sekreter, DİSK Tüzüğü ve Ana
yönetmelik çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan
kararların uygulanmasını sağlamak üzere gerekli ça
lışmaları yaparak sonucundan, Yönetim Kurulunu
bilgilendirir. .

h) Genel Sekreter tüm çalışmaları izler, uzmanlık
daireleri ile diğer DİSK kurumları. arasında eş
güdümü sağlar, gerektiğinde yönergeler ya
yınlayarak Tüzük ve Yönetmelik esaslarını açıklar,
çalışmalara yön verir. uygulamaları hızlandırır,
idari hizmetlerin düzenli bir biçimde yapılmasını
sağlar. .

c) DİSK Yöneticileri ile DİSK görevlilerinin
özlük işlerini belirlediği yöntem çerçevesinde dü
zenler, personelin terfi ve tayin esaslarını saptayarak
buna ilişkin gerekli işlemleri yapmak üzere Yö
netim Kuruluna sunar.

d) İç ve dış yazışmalar ile, DİSK uzmanlık da
ireleri, ilgili kurumlar ve DİSK üyesi sendikalar ara
_sındaki bilgi dolaşmını yerleşik usullere ve çağdaş
yöntemlere uygun olarak gerçekleştirir.

_e) DISKin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarda
DISKin temsil edilmesini sağlar.

O Genel Sekreter Yardımcılıkları için Yönetim
Kuruluna öneride bulunur.

g) Eşgüdürn Dairesi Yönetmeliğinde belirlenen
Müdürler Ktıruhrnun haftalık toplantılarım yönetir,
eşgüdümün sağlanması yolunda Kurul ça
lışmalarını yönlendirir.

h) Genel Sekreter üst sınırı Yönetim Kurulu ta
rafından belirlenen tutardaki bir harcamayı, son
radan Yönetim Kuruluna bilui vermek ve Tüzüüürı
30. maddesi gereğince kabul karan almak ko
şuluyla, tek başına yapma yetkisine sahiptir.
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l\ıladde: 7
Genel Sekreter Yardımcılıkları
a) DİSK Yönetiın Kurulu, Genel Sekreterin gös

termiş olduğu adaylar arasından Genel Sekreter yar
dımcılarını seçer.

b) Yönetim Kurulunca seçilen Genel Sekreter
Yardımcıları seçildikleri konulardaki • ça
lışmalarından dolayı ilgili Daire Başkanına karşı
sorumludurlar.

•
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EŞGÜDÜM DAİRESİ
YÖNETMELİGİ

Madde: 1
Amac

Yönetim Kurulu kararlarının hızlı ve eksiksiz ola
rak yaşama geçirilmesi için Genel Sekreterliğin
Tüzük ve Yönetmeltkler hükümıerluyarmca yapmak
durumunda olduğu görevlerin yerine getirilmesinde
ve .diğer konularda Daireler arası eşgüdümü sağ
lamaktır.

Madde: 2
Dairenin Görevleri
a) Temel amacın gerçekleştirilmesi için Tüzük,

· Yönetmelikler, organ kararları ve genelgelerin ışı
ğında tüm önlemleri almak.

b) Yönetim Kurulu ve Başkanlar Kurulu top-
lantılarını hazırlamak, • •

c) Gelen yazılan uzmanlık . alanlarına göre da
irelere dağıtmak, Yönetim Kurulunda görüşülecek
konulan hazırlamak, ilgili konularda gerekebilecek
ayrıntılı bilgi toplamak, öncelik isteyen konuların
görüşülmesi için öneride bulunmak,

d) Yönetim Kurulunca alınan kararları ilgili da
irelere dağıtmak, kararlarla ilgili çalışmaları iz-
lemek, .

e) Sekreterlik görevlerinin aksamadan yü
rütümünü ve gerekli her türlü dosya ile sicilinin tu
tulmasını sağlamak,

O Yönetim hizmetlerinin eksiksiz yapılmasını
sağlamak.

-Madde:3
Daire l\ılüdürünün Görevleri

a) Daireler arasında eşgüdümü sağlamak, bu
amaçla daire . müdürleri ile sürekli danışma top-
lantıları yapmak, .
b) Yönetim Kurulu· kararlarının .yaşama ge

çirilmesi için tüm dairelerin çalışmalarını izlemek,
c) Sekreterlik çalışmalarının düzen içinde yü

rümesini gerçekleştirmek,
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d) Toplanu salonları, çay ocağı, santral ve tüm bi
rimler_e ilişkin sorunları çözmek, çalışanların gö

. revlerini eksiksiz yerine getinnelerini sağlamak,
e) Çalışmalarda savurganlığı önlemek için ge

rekli her türlü önlemi almak ve bu önlemlere uyul-
masını sağlamak, .- , • •
t) Bina içinde çalışanların. güvenliği için gerekli

önlemleri almak, •
g) Kendisine verilen diğer görevleri yapmakt.ır.

Madde:4
Müdürler Toplantısı

a) Müdürler toplantısına tüm dairelerin müdürleri
katılır.

b) Müdürler her hafta başında olağan olarak Eş
güdüm Dairesi Müdürünün yönetiminde toplanır.

c) Müdürler toplantısında tamamlanmış işlerin
değerlendirilmesi yapılır ve yapılamamış işlerin ne
denleri araştırılır. Hafta içindeki çalışmalar hak
kında bilgi verilir, yapılacak işlerin ,dağıtımı ya
pılır.

d) Müdürler toplantısına katılan müdürler alınan
.sonuçlar hakkında kendi daire başkanlarına bilgi
vermek zorundadırlar.

Madde:5
~- Sekreterliğin Görevleri

a) Tüm dairelerin yazışma işlerini yürütmek,
b) Gelen-giden yazıların zamanında kayıtlarını

yapmak, Daire Başkanının ya da Müdürünün isteği
doğrultusunda gelen yazı ve yayınlan ilgililerine da
ğıtmak, gerektiğinde bu konulara ilişkin .diğer uz
manlık dairelerine bilgi vermek, kayda geçen tüm
yazıların eksiksiz dosyalanmasını yapmak,

c) Gerekli yazı, genelge, duyuru ve bildirilerin za
manında yerlerine ulaştırılmasını sağlamak ve ve
rilen diğer görevleri yapmaktır.

Madde: 6
Kütüphane

Konfederasyon Genel Merkezinde çeşitli ya
yınlarm ve belgelerin arşivi yapılan Kütüphane, Eş
güdüm Dairesi Başkanlığına bağlı olarak ça
lıştırılır. Kütüphanenin bakımı ve sorumluluğunu
taşıyan görevliye tüm yayın ve belgeler zimmetle
verilir. ,
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Madde:7
Santral Görevlileri

Kullanılmakta olan santral ya da santraller Eş
güdüm Dairesi Başkanlığının saptayacağı kurallara
uygun olarak çalıştırılır. Santral görevlileri gö-:
rüşmelerin- aksamasız olarak yürütülmesinden, te
lefonla aranıp da bulunaınayanlara bilgi ak
tarılmasından, telefonların gereksiz yere, kişisel
işler için kullanılmamasından ve şehirlerarası gö
rüşmelerde savurganlığın önlenmesinden so
rumludurlar.

IVladde: 8
Yürürlük

Bu Yönetmelik Yönetim Kurulunun 5-2-1993 gün
ve (4) sayılı karan ile yürürlüğe konulmuştur.

37



-



ÖRGÜTLENME DAİRESİ
YÖNETMELİĞİ

Madde: 1
Arrıaç .. .
. DISK Orgütlenme Dairesi işçilerin DİSK üyesi
sendikalarda etkin örgütlenmelerine yardımcı ol
mayı, DİSK bünyesinde örgütlenme çalışmalarında
eşgüdümü ve Işyerteri, işkollan düzeyinde sendikal
birliği sağlamayı, DISK Bölge Temsilciliklerinin ça-
lışmalarını düzenlemeyi amaçlar. •

Madde:2
Dairenin Oluşumu

DİSK Örgütlenme Dairesi, Daire Başkanı, bir
daire rrıüdürü, yeterli sayıda uzman ve personel ile
DISK Bölge Temsilcilikleri ve bu temsilciliklerdeki
kadrolardan oluşur.

Madde:3
Dairenin Görevleri

a) Çeşitli işkollarmın ekonomik ve sosyal yapısı
üzerine araştırmalar yapmak ve yaptırmak, yeni ya
tırımlan, çalıştıracakları işçi sayılarına, yörelerine,·
işkollarına ve ekonomik etkinliklerine göre sı-
nıflamak, •
b) Üyesi sendika bulunmayan işkollannda kurulu

sendikaları üye yapmaya çalışmak, yeni sendika
kurmak ya da kurdurmak,

c) 'Uye sendikalar dışındaki sendikalar ve kon- •
federasyonlar hakkında sürekli bilgi toplamak, ça
lışmalarını izlemek, ayrıntılı bilgileri üye sen
dikalara aktarmak

d) DİSK org~lannın kararlan uyarınca ya
pılması öngörülen toplantıları düzenlemek,
· e) Uye sendikaların örgütlenme çalışmalarına
yardımcı olmak,

f) Bölge Temzj.lciliklerinin atanması ya da se
çimini, daire çalışanlarının atanmalarını Tüzük, Yö
netmelik ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun ola
rak yapmak ya da yaptırmak,

g) Sendikaların yurt düzeyindeki merkez bölge ve
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şube yönetıctlert ile bunlara bağlı organlardaki yö
neticilerin. işyerlerindeki temsilcilerin isimlerini ve

.. adreslerini saptamak, sürekli değişimlerini izlemek
ve bu bilgileri hazır bulundurmak, isim listesinin bir.
kopyasını Konfederasyonda bulundurmak, .

h) DİSKin örgütlenme.sini hızlandıracak "DISK
üyesi olma ayncalığı"na ilişkin projeler üretmek,
araştırmalar yapmak. yaptırmak, bu konuda da
nışma kurulları ve sürekli komisyonlar oluşturmak
ve ilgili çalışmaları yapmak,

ı) DiSKin yürüttüğü çalışmalarda işbirliği sağ
lanacak örgütlerle ilişki kurmak. bilgi toplamak,

• i) Sendikal politikaların oluşturulmasına yönelik
olarak diğer dairelerle ortak çalışma yapmak,
j) . Yönetim Kumlunun isteyeceği · diğer ça

lışmaları yerine getirmektir.

Madde:4
Daire Müdürünün Görevleri
.. a) Üye sendikaların örgütlenme daireleri ile DİSK
Orgüüenme Dairesi arasında eşgüdümü sağlamak,

b) DİSK Bölge· Temsilcilikleri ile DİSK Genel
Sekreterliği ve Orgütlenrne Dairesi arasındaki eş-
güdümü sağlamak, •. •

c) Daire uzman ve kadrolarının verimli ça-
., lışmalarını sağlamak,
J d) Bölge Temsilciliklerinden günlük raporlar

. almak, sorunlarını ve istemlerini saptamak, çö
zümlenmesi için Daire Başkanına sunmak, . •

e) Eşgüdüm Dairesinden gönderilen yazıları in
celemek, konularıyla ilgili açıklayıcı ek bilgileri de
toplayarak Daire Başkanına sunmak, •

f) Dairesinde çalışan uzmanlarla toplantı ya
parak, görevlerin dağılımını sağlamak, uzman ve
diğer çalışanlar arasında eşgüdümü sağlamak, •

g) Çalışma programını hazırlayarak Daire Baş-
kanına sunmak, • • •

h) Yönetim Kurulunda kararlaştırılan toplantı ve
etkinlikleri düzenlemek, ·

ı) Sendikalarla ilgili gelişmeleri yakından iz
le}'.er.ek Tvaire Başkanına sürekli rapor vermek,

ı) Işkotlarına ve Konfederasyonun örgütlenme ya
pısına yönelik araştırmalar yaptırmak, kendisine ve
rilen diğer görevleri yapmaktır.

Madde:-S
Üy~ Sendikalarla Ilişkiler •
. Orgütlenme Dairesi gerekli gördüğünde sen

dıkalann örgütlenme daire başkanları ve ör-
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gütlenrrie uzmanlarıyla ortak toptantrlar dü
zenleyerek çalışmaların değerlendirmesini yapar ve
gelecek çalışmaların yönlendirilmesini tasarlar.

Madde: 6
Yürürlük

Bu Yönetmelik Yönetim Kuruh.ınun 5-2-1993 gün
ye (4) sayılı kararı ile yürürlüğe konulmuştur.
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EĞİTİM DAİRESİ
YÖNETMELİGİ

. l\ıladde: 1
Amaç •

• DİS~ Eğitim Dairesi genelde tüm işçilerin, özel
de DiSK üyelerinin çağdaş, demokratik sen
dikacılığın ilkeleri çerçevesinde,_ işçi sınıfının eko
nomik, toplumsal kültürel çıkarları doğrultusunda
eğitilmesini, sınıfsal ve sendikal bilinçlerinin ge
liştirilmesini, değişen dünya ve Türkiye ko
şullarının bilincine varmalarını amaçlar.

Madde:2
Dairenin Oluşumu
DİSK Eğitim Dairesi, bir müdür, yeteri sayıda

uzman, sekreter, Yönetim Kurutu karan gereğince
kurulacak DiSK AKADEMiSi, DiSK EMEK RAD
YOSU ve DİSK/Kültür Merkezinden (DKM) oluşur.

Madde: 3
Dairenin Görevleri

a) DİSK ve üyesi sendikaların yönetici ve üye
lerinin eğitimi için plan, program yapmak,

b) DiSK ve üye sendikaların yönetici ve üye-
lerinin katılacağı-:

1) Yönetici br'ifingleri,
2) Temel işçi Eğitim Seminerleri,
3) Orgütlenme ve Grev Eğitimleri, .
4) Geliştirilmiş Eğitim Seminerleri,
5) Eğitim Uzmanı Yetiştirme Seminerleri,
6) Uluslararası Planda Eğitim Seminerleri dü

zenlemek,
c) DİSK ve üyesi sendikaların. üyelerinin eğitimi

için gerekli eğitim yayınlarını gerçekteşttrmek, -
d) Genelde işçilerin, özelde DiSK üyelerinin eğ'i-,

timi için gerekli dia dizileri, eğitim filmleri, kaset
çalarlar ve video-teypler üretmek ve bunların kul
lanımı için gerekli koşullan hazırlamak, . •

e) Eğitim amaçlı DiSK Kültür Merkezi (DKM) ve
DİSK EMEK RADYOSUnu oluşturmak,

t) Gerekli arşiv ve dökümantasyon çalışmalarını
yapmak, •
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g) Ulusal ve uluslararası düzeyde. tüm ilgili ku
ruluşlarla, ETUC ve ICFIUnun ilgili bölümleriyle
ilişki kurmak, uluslararası düzeyde sendikal eğitim
çaıışrnaıarını izlemek ve yararlanmak,

h) Uye sendikaların eğitim alanındaki istemlerini
karşılamak, . . . .

ı) Yönetim Kurulunun ve Daire Başkanının ve
receği diğer görevleri yapmaktır.

Madde:4
Daire Müdürünün Görevleri

_a) Çalışma Programının hazırlayıp Daire Baş
kanına sunmak,

b) Üye sendikaların eğitim çalışmalarında eş-
güdümü sağlamak, .

c) Daire görevlilerinin çalışmalarını yön-
lendirmek, . .

d) Eğitim Dairesine verilecek diğer görevleri yap
rrıaktır.

Madde:S
DİSK Kültür Merkezi

. DİSK Eğitim Dairesi eğitim çalışmalarını ve kül
türel etkinlikleri yaygınlaştırmak ve işçi sınıfının
kendi· öz kültürünü üretmek ve yaygmlaşurmak
amacıyla DiSK KULTUR MERKEZ! (DKM) kurar.
DKM, edebiyat, sinema, tiyatro, halk oyunları,
müzik dallarında çalışmalar yapar, çeşitli sanat et
kinlikleriyle birlikte ödüllü yarışmalar düzenler,
DKMnin iç yönetrrıelfği aynca düzenlenir.

Madde: 6
DİS~ Eğitim Akademisi .

DiSK Eğitim Dairesi mesleki teknik, bilgisayar,
yabancı dil vb. eğitimleri yapmak ve zaman içinde
Milli Eğitim Bakanlığından onaylı yeterlik belgesi
vermek üzere bir _Eğitim Akademisi kurar. Kısa adı
DISK-AKADEMI olan kurumun iç ·yönetmeliği ay
rıca hazırlanır.

l\ıladde: 7
DİS~ Emek Radyosu

DiSK Eğitim Dairesi ilkelerini ve çalışmalarını
daha geniş emekçi kitlelerine ulaştırabltmek ama
cıyla yürürlükteki yasalara uygun biçimde bir radyo
kurar. DiSK Emek Radyosunun iç yönetmeliği ay-·
nca hazırlanır.
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l\ıladde: 8
Daire Çalışanlarının Görevleri
a) Daire Müdürünün yönetiminde eğitiın ça-

lışmalarını sürdürmek,
c) Gerekli bilgi ve belgeleri toplamak,
d) Gerekli eğitim, araç ve gereçlerini korumak.
e) Kendilerine verilecek diğer görevleri yap

maktır.

Madde:9
Yürürlük

Bu yönetmelik Yönetim Kurulunun 5-2-1993 gün
ve (4) sayılı karan ile yürürlüğe konulmuştur'.
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ARAŞTIRMA DAİRESİ
YÖNETMELİĞİ

Madde: 1
Amaç
Araştırma Dairesi, Konfederasyon amaç ve il

kelerinin yaşama geçirilmesi için gereken araş
tırmaları yaparak Yönetim Kuruluna bilgi vermeyi
amaçlar.

Madde:2
Dairenin Oluşumu

Araştırma Dairesi; Daire Başkanı, Müdür, yeteri
kadar uzman ve daireye bağlı olarak kurulmuş
Araştırma Enstitüsünden oluşur.

Madde:3
Araştırma Dairesinin Görevleri
a) Dünyada ve ülkemizdeki ekonomik, toplumsal

ve politik gelişmeleri işçi sınıfının dünya görüşü
açısından inceleyerek değerlendirmek,

b) İşçi ve diğer emekçi sınıfların ekonomik- de
mokratik kazanımlarını öngören araştırma ve in
celemelerde bulunmak, bu konularda uluslararası dü
zeyde sürdürülen çalışmalara Yönetim Kurulunun
verdiği görev ve yetki sınırlan içinde örgüt adına
katılmak, ürünlerinden yararlanmak, . .
c) Çalışanları yakından ilgilen_diren iş Yasası,

Sosyal Güvenlik, işçi Sağlığı ve iş Güvenliği gibi
konularda araştırma ve incelemeler yapmak,
d) işçi sınıfı ve diğer tüm emekçilerin ya

şamlarını ilgilendiren sağlık, çalışma, konut. eği
tim, beslenme vb. konularda siyasi iktidarların iz
lediği politikaları, bunların bir yansıması olarak
çıkardıkları yasaları incelemek, çalışanların ya
rarlan doğrultusunda eleştiri ve öneriler oluş
turmak,
e) Bunlardan başka Yönetim Kurulunun ön

göreceği konularda araştırma ve incelemelerde bu
Iunmaktır,
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D~S~ ~.RAŞTIRMA . _ .
ENSTITUSU YONETMELIGI

Madde:l
Amaç

Konfederasyon Tüzüğünde yer alan DİSK Araş
tırma Dairesi çalışmalarını DiSK Araştrrrrıa Ens
titüsü adı altında sürdürür. - Kısa adı DISK-ARdır.
DİSK-AR, DİSK ve üyesi sendikaların ça
lışmalarını çağdaş koşullara. bilimsel temellere da
yandınnalan için gerekti altyapıyı hazırlaınayı, ça
lışma ve yaşama koşullarına ilişkin gerekli
inceleme ve araştırmaları yapmayi amaçlar.

l\ıladde: 2
Enstitünün Oluşumu

Araştırma Enstitüsü, Enstitüden sorumlu daire
- müdürü ile yeteri sayıda uzman, sekreter ve bir Da-
nışma Kurulundan oluşur. •

Madde: 3
Enstitünün Görevleri

a) Dünyada ve Türkiyedeki ekonomik, sosyal, si
yasal ve kültürel çalışmaları DİSK açısından iz-
lemek ve değerlendirmek, -

b) Siyasi iktidarların, işverenlerin ve işveren ku
ruluşlarının çalışma ve yaşama koşullarına ilişkin
çalışmalarını iz.lerrıek; önlem ve çözümler önermek,

c) Başta DISKin üyesi bulunduğu Avrupa Sen
dikalar Konfederasyonu ETUC'ye bağlı Avrupa
Sendikalar Enstitüsü (ETUI) olmak üzere, ETUC,
ICFIU ve ILO'da, Avrupa Konseyi ile Avrupa Par
lamentosunun ilgili komitelerinde ve ilgili tüm ulus
lararası kuruluşlarda sürdürülmekte olan araştırma
ve incelemeleri izlemek, bu inceleme ve araş
tırmalardan yararlanmak, bu çalışmalara katkıda bu
Iunmak,
d) Üyelerin ve diğer çalışanların ücretlerini, ücret

dışındaki çalışma koşullarını araştırmak, sömürü
oranlarını saptamak, _

e) Türkiye düzeyinde fiyat, kira, faiz, diğer rant
lar, vergiler ve kar seyri ile ulusal gelir ve gelir da
ğılımı seyrini izlemek, endeksler düzenlemek ve
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bunfan değerlendirmek,
t) Teknolojik gelişmeleri ve bunların emegm ör

gütlenınesi üzerindeki sonuçlarını izlemek, araş
tırmak,

g) Gerekli anketleri yapmak ya da yaptırmak,
h) Sağlık, çevre, konut, eğitim, beslenme, sosyal

güvenlik vb. konularda inceleme ve araştırmalar
yapmak,

ı) Uye sendikalardan gelen özel inceleme ve araş
tırma istemlerini karşılamak, raporlar hazırlamak.

i) Çeşitli inceleme ve araştırmaları kamuoyuna
duyurmak üzere yayına hazırlamak, rapor, bülten,
broşür metinleri oluşturmak, • .
j) Yönetim Kurulu kararı ile Daire Başkanının

öngöreceği diğer konularda araştırma ve in
celemelerde bulunmaktır.

l\1adde: 4
Enstitü l\ılüdürünün Görevleri
a) Çalışma Programı taslaklarını hazırlayarak

Araştırma Dairesi Başkanı aracılığıyla, Yönetim
Kuruluna sunmak,

b) Daire Başkanının yönetiminde Yönetim Ku
rulunca onaylanan programı uygulamak,

c) Daire Başkanının oluru ile Danışma Kurulu
toplantıları düzenlemek, Daire Başkanının yok
Iuğunda toplantıları yönetmek;

d) DISK-ARın çalışmaları için gerekli her türlü
araç. gereç ve olanağın sağlanması için Daire Baş
kanına öneride bulunmak,

e)J=>İSK-ARda görevli uzman ve diğer çalışanları
yönlendirmek, . .

f) Daire Başkanının istemi üzerine süreli ve özel
raporlar hazırlamak, gerektiğinde Yönetim Kuruluna
bilgi vermek, brifingler hazırlamak,

g) Araştırma ile ilgili yurt içindeki ve dışındaki
sendikal örgütler, üniversiteler, enstitüler, vakıflar,
dernekler ve diğer kuruluşlarlailişki kurmak,

l\ıiadde: 5
DİSK-AR Araştırma Uzmanlarının Görevleri
a) DİSK-AR Çalışma Programının uy

gulanmasında Daire Müdürünce kendilerine verilen
görev leri yapmak...

b) Gerekli inceleme ve araştırmalar için DİSK
daireleri ve kurumlarıyla, DİSK dışındaki." çeşitli
kişi ve kurumlarla ilişkiyi kurmak, •

c) ~endilerine verilen diğer işleri yapmaktır.
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Madde: 6
DİSK-~R'ın Diğer Çalışanlarının Görevleri
a) DISK-AR'ın yazışmalarını sürdürmek,
b) Derlenen bilgileri bilgisayara yüklemek, ge

rekli çizelgeleri hazırlamak,
c) Yayınlan izlemek, küpür arşivi oluşturmak,
d) Yurt içindeki ve dışındaki ilgili yayın ve bel

geleri izlemek, gerektiğinde bunlara abone olmayı
önermek,

e) Kendilerine verilen diğer işleri yapmaktır.

Madde: 7
DİSK-AR Danışma Kurulu
DİSK-AR, çalışmalarına yardımcı olmak üzere

konunun uzmanlarından bir Danışma Kurulu oluş
turur. Bu kurulun üyeleri Araştırma Dairesi Baş
kanının önerdiği adaylar arasından Yönetim Ku
rulunca seçilir. Danışma Kurulu, belli aralıklarla
süreli toplantılar yaparak DİSK-ARın çalışmalarına
ışık tutar. •

Madde:8
Yürürlük

Bu yönetmelik Yönetim Kurulunun 5-2-1993 gün
ve (4) sayılı karan ile yürürlüğe konulmuştur.
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MALİ __ iŞLER D~!~ESİ
YONETMELIGI

Maddee 1
Amaç

DİSK Mali İşler Dairesi, Tüzüğün parasal ko
nulan· içeren hükümleri gereği sağlanacak: ge
lirlerinin Genel Kurulca onaylanan bütçe "ile uyu
munun sağlanması, giderlerin yapılması sırasında
izlenmesi zorunlu yolun belirlenmesi, gerçekleşen
gelir ve giderlerin, demirbaşların yasa ve Tüzük ge
reği tutulması, zorunlu defterlere geçirilınesi, genel
onay görmüş gider belgelerinin muhasebe ilke ve
tekniklerine uygun olarak zamanında defterlere ya
zılması, karar organlarına bütçe ile uyumlu olarak
kolay, açık ve sağlıklı bilgi verecek duruma ge
tirilmesi, bütçe ile uyumlu olarak parasal politikanın
gerçekleştirilmesi, yürürlükteki vergi ve sosyal gü
venlik yasalarının uygulanış biçimi konusunda üye
sendikaları bilgilendirecek çalışmaların yapılması,
üye sendikaların parasal işlerinde uygulama bir
liğinin sağlanması ve çalışmalarının yön
lendirilmesini amaçlar.

IVladde: 2
Dairenin Oluşumu
Daire, Daire Başkanı, Daire Müdürü ve yeteri

kadar personelden oluşur.

Madde:3
Dairenin Görevleri

a) Örgütün gelir ve giderlerinin çalışma dönemi
bütçesiyle organ kararlarına uygun olarak yön
lendirilrnesini sağlamak,

b) Parasal işlemlerin yasalar, Tüzük hükümleri ile
genel onay görmüş ilke ve teknikler doğrultusunda
yapılmasını sağlamak:, •

c) Parasal işlemlerin denetimi ile görevli örgüt or
ganlarına kolay, açık ve sağlıklı bilgi_vermek,

d) Diğer uzmanlık dairelerinin DISK ilkeleri ile
genel kurul kararlarının yaşama geçirilmesi yo
lundaki ç~ışmalan için zorunlu parasal ge-
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reksiniınlerin sağlanması yolunda yetkili kurnlların
aldığı__kararları zaınanında uygulamak,

e) Uye sendikalar ve Konfederasyonda eşgüdüm
sağtamak için çalrşrnalarda bulunmak, _

O Uye sendikaların parasal işlemler konusundakı
sorunlarını çözmek, . •

g) Uzmanlık dairelerince yapılan ortak top
Iantrlarda alınan kararlarla sağlanan dairesi ile ilgili

x- görevleri yapmaktır, . .
ı) Bütçe fonları arasında aktarmalar yapmak, ge

rektiğinde konuyu genel yönetim kuruluna getirerek
onayına sunmak, •

i) Olağan Genel Kurul için tahmini bütçeyi ha-.
zırlamak,
j) Mevzuatı günü gününe izleyerek, değişiklikleri

üye sendikalara duyurmak,
k) Genel Yönetim Kurulunca kararlaşurılan de

mirbaşların satılmasını veya onarımını takip etmek,
sonuçlandırmak.. sonuç hakkında Genel Yönetim
Kuruluna bilgi vermek, bu konuda tanzim olunan
evrakı saklamak,

1) Her türlü yasal denetimler için, belgelerin her
an hazır olmasını sağlaınak.

Madde: 4
Daire Müdürünün Görevleri
a) Başta üye ödentileri olmak üzere örgütün diğer

gelirlerini sürekli izlemek ve denetlemek,
b) Her ay açıklamalı mizan hazırlamak, dev

relerde (3 aylık) bilançolar, mali raporlar, gelir,
gider tabloları hazırlaınak, üçer aylık tahmini bütçe
hazırlayarak, somut durumun bütçede belirlenen ra
kaınlara uyumluluğunu sağlamak:, gerekli de
netimleri yaparak sonuçlarını her ay Mali Daire
Başkanına sunmak,

c) Dairenin verimliliğini artırmak, kendine bağlı
personelin düzenli ve eşgüdüm içinde çalışmalarını
sağlamak.,

d) Dairede çalışanların verilen görevlerini yö
neunelik hükümlerine. muhasebe ilke ve tek
niklerine uygun olarak yapılmalarını sağlamak.

e) Tüzükte belirlenen gelirlerin, Yönetim Ku
rulunca saptanan biçimde sürekli olarak izlenmesini
sağlamak.,

O Yapılan harcarrıalarm yönetmelik hükümlerine
uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak,

g) Ay sonu mizanlarını çıkararak, yasal ve yar
dımcı defterlerde hesap bakiyeleri ile mutabakatını
sağlamak, banka bakiyelerini izleyerek mutabakatını
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temin etmek, ekstrelerin zamanında gelmesini takip
etınek,

h) Her türlü avansları izleyerek, gününde ka
patılmasını temin etmek,

ı) Her hafta, hesap bakiyelerini kontrol ederek,
mutabakatını sağlamak ve ödeme planı çıkararak
Daire Başkanına sunmak,

i) Parasal işlerin genel onay görmüş muhasebe
ilke ve tekniklerine ve yasa hükümlerine uygun ola
"rak yürütülmesini, kayıtların defterlere doğru ve za
manında işlenmesini, belgelerin dosyalanmasını ve
korunmasmı sağlamak, .
j) Ucret, kira ve serbest meslek erbabına yapılan

ödemelerden stopaj yoluyla kesilen ödentiler_ ile
diğer kesintilerin ilgili hesaplara giriş kaydını yasal
süresi içinde bildirmek ve ödenmesini sağlamak,

k) Daire kadrolarının oluşumuna kadar Dairesi ile
ilgili diğer işleri yürütmek,

1) Muhasebenin rötarsız yürümesi için gerekli ön
lemleri zamanında almak ve uygulamak,

m) Daire Başkanının vereceği diğer görevleri
yapmak,

l\rladde: 5
Daire Personelinin Görevleri
a) Müdürün vereceği talimatlara uygun olarak ça

lışmak, günlük fişleri kesmek, verilen iş, ücret ve
avanslarını izleyerek Yönetmelikte belirlenen süre
içinde kapaı.ı imasını sağlamak,

h) Yardımcı ve esas defterleri işlemek,
c) Ucret avansı, sosyal yardım, ücret ödemesi ve

ikramiye gibi her türlü ödemeler için gerekli çalışma
ve hazırlıkları yapmak,

d) Tüzükte belirlenen gelirlerin sağlıklı izlenmesi
için gereken dosyalan hazırlamak ve işlerliğini sağ-'
larnak, .

e) Daire ile ilgili tüm yazı ve belgeleri dos
yalayarak aylık mizanlann çıkarılmasını sağlamak,

f) Satın alınan demirbaşların zamanında fişini
keserek deftere işlemek, numaralandırmak ve hiz
mete sokmak, demirbaşlardan kaybolanları ve hiz
metten çıkarılması gerekenleri saptayarak gerekli iş
lemleri yerine getirmek için Müdüre bildirmek,

l\1adde: 6
l\1uhasebe Dışında Oluşturulacak Birimler

Mali İşler Dairesi Müdürü, Daire Başkanının da
görüşünü alarak, (Satınalma ve Stok Takip),
(Vezne) birimlerini oluşturarak, bu birimlerin yü-
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rütülmesi için daire personelinden birini gö
revlendirebilir.

Bu takdirde. ·bu birimlerde görev alan personelin
görevleri şunlardır:

A-Satınalma ve stok takip personelinin
görevleri:

a) Defter. basılı kağıt. kırtasiye, araç ve gereçleri
stok takip föyüne kaydetmek, stokların takibini bu
föylerden günü. gününe izlemek. azalan stoklar için"
gününde önlem alarak. Daire Müdürüne bildirmek,
• b) Uzmanlık daireleri ile Bölge Temsilciliklerinin
kullanması gerekli defter, basılı kağıt, her türlü kır
tasiye, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması
ve düzenli işleyişini sağlamak,

c) Genel Merkezde ve Bölge Temsilciliklerinde
her türlü araç, gereç ve kırtasiyenin tasan-unu ve öl
çülü kullanılmasını izlemek.

d) Dış alımı gerektirecek her türlü gercksirıirni
saptayarak Daire Müdürüne bildirmek,

e) Satın alınanın en verimli biçimde yapılması
için piyasa araştırması yapmak, fiyat teklifleri
almak.

O Eder araştırması sonunda gereksinimleri kar
şılayabilecek yerleri saptayarak alacağı teklifleri
Daire Müdürüne vermek, •

g) Eder araştırması ve teklif alınarak belirlenen
satıcıların teklife uygun davranıp dav
ranmadıklarını. ederlerin piyasa düzeyinin üstüne
çıkıp çıkmadığını sürekli olarak araştırmak,

B-Veznedarın görevleri:
a) Gelir ve ödemeye ilişkin tahsil ve öderne iş

lemlerini yapmak.
b) Yapılan tahsilat ve ödemeleri günlük kasa cet

veline işlemek.
_ c) Kasayı hergürı' çalışma saati sonunda Mali
Işler Dairesi . Müdürüyle birlikte sayarak nakitleri
değer ve sayım ile cetvele geçmek. -

d) Günlük kasa durumu cetvelini Daire Müdürü
ile birlikte imzalayarak tutanağa geçirdikten sonra
aslını Daire Müdürüne vermek.

e) Kasada günlük gereksinimler için 15.000.000.-
TLsından fazla para bulundurmamak, •

f) Kendisine verilen diğer işleri yapmaktır.

Madde:7
Demirbaşların Hizmete Konulması

Satın alınan veya bağış yoluyla sağlanan de-

56



rnirbaşlar önce Mali İşler Dairesine teslim edilir.
Dairece fişi kesilip, demirbaş eşya defterine kay
dedilir. Numaralandıktan sonra da ilgili servisin hiz
metine girmek üzere tutanakla teslim edilir.

Armağan edilen demirbaşlardan seytrtrk olanları
küçük demirbaş defterine kaydedilir ve DiSK binası
içinde görülebilecek en uygun yerde bir vitrin içinde
korunur. • • •

Kullanılamayacak duruma gelen demirbaşlar yö- •
netim kurulu kararı ile terkin edilir. Ancak demirbaş
hesabında 1 .- TL, iz bedeli bırakılarak takibi sağ
lanır. Demirbaşın kayıttan düşüldüğü defterdeki sı-
rasına da açıklaması ile birlikte yazılır. •

Kayı, tan düşme, gereksinme fazlası ya da işe ya
ramaz demirbaşların satılması Yönetim Kurulu Ka
rarı ile gerçekleştirilir.. Bu- satışlardan elde edilen
para gelire yazılır.

~1addc:8 .
!\·lali İşlt;r Dairesinde Kullanılan Evrak:

Mali işler Dairesinde, muhasebe işlemleri ıçın
aşağıdaki fiş ve evrak kullanılır. Daire Başkanı ge
rekli gördüğü hallerde ilave fiş, makbuz veya basılı
kağıt kullandırabilir.

a) Kasa tahsil fişi·
b) Kasa tediye fişi
c) Mahsup fişi
d) Gelir makbuzu
e) Tediye makbuzu
O Gider alındısı (pusulası)
g) Ucret tediye makbuzu
h) Yolluk giderleri belgesi
ı) Kira ödeme makbuzu

a) Kasa Tahsil Fişi: Gelirlerle ilgili makbuz ve
belgelerin tümü için gün bitiminde tanzim edilir ve
gelir işlemlerini muhasebe defterlerine geçirmek
amacıyla kullanılır. Toplamı. o gün kasaya giren
miktarı ifade eder, .. .

b) Kasa Tediye- Fişi: Odernelerle ilgili faturalar,
gider almdısı, ücret tediye makbuzu, tediye mak
buzu ve diğer ödemeler ile ilgili tüm belgelerin top
landığı tediye işlemlerinin muhasebe defterlerine
geçirilmesi amacıyla kullanılır. Toplamı, kasa çı-
kışları toplamını vermesi gerekir. •

c) Mahsup Fişi: Nakit giriş çıkış sözkonusu ol
madığı hallerde kullanılan fiştir.

d) Gelir Makbuzu: Her türlü gelir işlerinde kul-

57



Iarutır, Bu makbuz. bir ana, iki kopya olmak üzere
üç nüshadan oluşur. Aslı ödeyene verilir. ikinci
kopya kasa gelir fişine bağlanır. üçüncü kopya dip
koçan olarak saklanır. Gelir makbuzuna gün, hesap
numarası ve adı, paranın kimden ve ne amaçla alın
dığı ve tutan yazılır. Bir nüshanın mühürünün ol
ması ve tahsil edenin adı ile imzasının olması zo
runludur.

e) Tediye Makbuzu: Ücret vb. avans öde
melerinde kullanılır. Tek nüshadır, tarih, ödemenin
mahiyeti, kime ödendiği yazılır. Ödenen kişinin adı
soyadı yazılıp imzası alınır. .

f) Gider Alındısı (Pusulası): Vergi ;mükellefi ol
mayan veya götürü vergiye tabi kişrlerde.n satın
alına. hizmet yaptırma (taksi. hammaliye ve benzeri)
sonucunda alınan belgedir. Mutlaka imza taşıması
gereklidir. Kendine ödeme yapılan kişiye im
zalattırılmak zorunluluğu olup, aynca açık adresi de
yaz.ıhr, .. . •

g) Ucret Odeme Makbuzu: Çalışanların ve Yö
neticilerin ilgili ayda hak etlikleri ücret, fazla ça
lışma, ikraıniye vb. ile ücretten sayılan ödemelerin
tutarını, yapılan kesintileri ve alanın iınzasının bu
lunduğu belgedir. 2 nüshadır, 1 nüshası ilgiliye ve-
rilir. . .

lı) Yolluk Belgesi: DiSK çalışanlarının ilgili.
ayda hakettikleri şehir dışı görevlerinde kullanılan,
görevin rıitefiğ i, başlangıç ve biliş günleri, görev sı
rasında yapılan belgeli ve belgesiz giderleri ile bütçe
kararlan doğrultusunda görevliye verilecek yolluk
tutarını gösteren ve görevlinin imzasını taşıyan bu

. belge, görevi veren Daire Başkanı ile Mali Işler Da
iresi Başkanının imzaları ile işleme konulur ve kasa
tediye ·fişine bağlanır.

l\ıladde: 9
Fişlerin Geçerlilik Koşulları

Kasa tahsil ve tediye fişleri ile mahsup fişleri bir
birini izleyen sıra numaralı olup, muhasebenin ge
rektirdiği bilgileri kapsar. Fişler yazıldıktan sonra,
yazarı tarafından parafe edilir ve. Daire Başkanı ile
Daire Müdürü tarafından imzalanır. Daire Baş
kanının yokluğunda. Yönetim Kurulu üyelerinden
birisi tarafından imzalanır.
Fiş basımı Yönetim Kurulu karan ile yapılır.

Bastırılan fişler bir tutanakla saptanır. Tutanağa ba
sılan fişin cinsi, taşıdığı numaraların başlangıcı ve
sonu, yaprak, kopya ve cilt sayısı yazılıp, Yönetim
Kurulunun en az 4 üyesi ve Mali Daire Müdürüne de
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irnzalaturrlarak özel dosyasına konulur. • Bastırılan
bu fişlerin korunmasından Mali İşler Dairesi Mü
dürü sorumludur.

I\ıladde: 10
Dosyatac . 1Işlem Dosyası: Yazışma dosyası olarak bütün pa
rasal işlemleri içine alacak biçimde düzenlenir.
Iştern dosyalan yapılan muhasebe işlemlerine iliş
kin belgeler ile aylık olarak grup ve fiş nu
maralarına göre düzenlenerek kullanılan dosyalardır.

Yazışma Dosyalan: Parasal işlemlerin içeriğine
ve gereksinimine göre düzenlenen dosyalardır.

l\ıladde: l 1
Ödenıeler
a) Tüm ödemeler Genel Merkezden yapılır. Bu

yönetmelik ile görevli kılınmış yetkililer ve yetkili
kurul üyeleri her türlü ödemeler konusunda örgütün
çıkarlarını her açıdan düşünmek ve önde tutmak zo
rundadırlar.

b) Ücretli kadrolarda çalışan tüm görevlilerin ve
'yöneticilerln ücret ve avansları, fazla çalışma üc
retleri, sosyal yardımları ile benzeri ödemeleri Genel
Merkezce nakit ya da bloke çek, posta ya da banka
aracılığı ile zamanında gönderilir. Gönderme gi-
derleri örgütçe karşılanır. •

c) Genel Merkezce doğrudan doğruya yapılması
öngörülen ödemeler hakkında Mali Işler Dairesi
Başkanı ve Müdürü birinci derecede sorumludurlar.

d) Daire Başkanının tavan harcama yetkisi Yö
nelim Kurulunca saptanır. Tavan harcama yetkisini
aşan ödemeler ve satın almalar Yönetim Kurulu ka-,
rarı ile gerçekleştirilir.

e) Daireler, dairelerinin her türlü gereksinimleri
için, istek fişi düzenlerler. Istek fişleri ilgili Daire
Başkanlarr tarafından imzalanır.

Mali Işler Dairesi, dairelerden gelen istek fişlerini
inceler. Ist.ernlerin tutarı, harcama yetkisi içindeyse •
hemen yerine getirir. Harcama yetkisini aşıyorsa, is
temi ilk- Yönelim Kurulu toplantısına getirir.

Mali İşler Dairesi. darrelerin istemlerini hiçbir ne
denle geciktiremez.

Madde: 12
Olağan Harcamalar ·

Örgütün günlük gereksinmeler için zamanında ya
. pılması gerekli olağan harcamalar, "Bina kiralan,
çalışanların ücretleri, PTT giderleri, iş avansları,
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gazete, dergi, kupür, Bölge Temsilciliklerinin döner
avansları, oto park, oto bakım-tamir, temsil, çiçek,
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesinin bülten,
dergi, bildiri giderleri, aydınlatma, ısıtma, temsil,
basılı kağıt, defter, kırtasiye, görevlilerin yoBuk,
otel, yemek, benzin, yol ve benzeri harcamalar, Mali
İşler Dairesi Başkanının harcama yetkisi • içinde
ödenir.

Madde:13
Ücretler

Yönetici ve Personelin ücretleri, aylık olarak,
giren ayın ilk on günü içinde işlemiş oturak- ödenir.
Odeme tatil gününe gelirse bir gün önce yapılabilir.

- Ücretlerle birlikte kazanılmış sosyal yardımlar da
ödenir.

Madde: 14
Ücret Avansları .

Çalışanlara aylık net ücretlerinin yüzde ellisini
aşmamak koşulu ile ücret avansı verilebilir. Avans
lar ilgilinin yazılı istemi ve Mali Daire Başkanının .
olum ile her ayın 15. gününde~ sonra ödenir.

Madde:15
İkramiye ve Sosyal Ödenekler

Çalışanlara Genel Kurulca onaylanan bütçe sı-.
nırlan içerisinde Yönetim Kurulunca kararlaştırılan
ve bu Yönetmeliğin diğer bölümlerinde belirlenen
sosyal ödenekler verilir. İkramiye günlerinin tes
bitine Mali Işler Dai~esi Başkanı yetkilidir.

Madde: 16
Genel Merke:,,,n Bulunduğu İl Dışında
Çalışanların Ucretleri

Genel Merkezin bulunduğu il dışında ça
lışanların ücretleri; zamanında kendilerine ulaşacak
biçimde posta veya banka aracılığı ile gönderilir.
Gönderme giderleri örgütçe karşılanır.

Madde:17
Bölge Temsilciliklerinin Parasal İşlemleri

Bölge Temsilciliklerine, harcamalarını kar
şılamaları amacıyla Temsilcinin istemi ve Yönetim
Kurulunun onayı ile saptanan bir avans verilir. Bu
avans Bölge Temsilciliğinin PTT, aydınlatma, ısıt
ma, yol, yakıt, temsil giderleri gibi harcamalarının
karş ı lrğ ıdrr.

Orgütlenme Dairesi Başkanının istemi ve Yö-
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netim• Kurulunun karan ile 'Bötge Temsilcilikleri
avansları artırılabilir. Olağanüstü durumlarda do
ğacak ödemeler için Bölge Temsilciliklerince ek
avans istenebilir. Ek avans istemi Yönelim Kurulu
kararı ile gerçekleşir. Örgütlenme Dairesi Başkanı,
Bölge Temsilciliklerinin hesaplarını islediği anda
denetler.

Madde: 18
Bölge Temsilciliklerinin Hesapları

Bölge hesaplan Bölge Temsilcisinin kendisi ya da
görevlendireceği kişi tarafından tutulur.

a) Genel Merkez tarafından Bölge Temsilcisine
verttrn iş olan gelir-gider 'tablosu bir asıl iki nüs
hadır: iki nüsha sarf 'dosyası içinde her ay Genel
Merkeze gönderilir. Uçüncü nüsha bölgede kalır. •

b) Bölge temsilcilikleri gelir-gider tablosu tu
tarlar. (Bu tablo her ayın birinci günü açılır ve so
nuncu günü kapatıtır.) Fatura ve makbuzlar tablonun
gider tarafına, alman avanslar ise gelir tarafına iş
lenir.
. c) Bu gelir-gider tablosu içinde sarflar önce Mali
işler Dairesince denetlenir. Fazla görülen sarflar
Yönetim Kuruluna getirilir. Usulsüz olarak alınmış
faturalar veya düzenlenmiş evrak Dairece iade edi
lir. İşlemi biten gelir-gider tablosu hakkında Mali
İşler Dairesi düzenli olarak Bölgeleri uyarır.

d) Yanlış ve hatalı olarak düzenlenmiş bulunan
evrak hakkında Mali işler Dairesi Bölgeleri önce
ikaz eder. Hataların sürekli olarak tekrarlanması ve
Konfederasyonumuz aleyhine dönüşmesi du
rumunda Daire Başkanı konuyu Yönetim Kuruluna
getirir. Gerekli karar Yönetim Kurulunca verilir.

e) Bölge Temsilcilerinin giderleri, ~~r ay gön-•
derilecek avanslardan karşılanır. Mali işler Dairesi
Bölge Temsilciliğinin bulunduğu yerlerde, Bölge
Temsilciliği adına bir banka hesabı açtırır." Gön
derilecek avanslar, bu banka hesabına gönderilir.
Bölge Temsilcileri kasalarında en fazla 5.000.000,
TL.sı bulundurabilirler. Kasada bulunan paranın kul
lanımından, korunmasından Bölge Temsilcisi so
rumludur.

O Bölge Temsilcisinin değişimi sözkorıusu ol
duğu hallerde hesaplarla birlikte zimmetli de
mirbaşlar da devredilir.· Devir teslim işlemleri iki
nüsha bir tutanakla tespit edilir. Bir nüshası bölgede
devredene verilir. Bir nüshası Mali işler Dairesine
gönderilir.

g) Bölgelerin aylık temsil giderleri döner avans-
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larına paralel olarak Yönetim Kurulunca tespit edi
lir.

lı) PTT giderlerinin yapılması • sırasında Kon-
federasyonwnuzun çıkarları göz önünde bu-
lundurulur.

ı) Bölgelerde yapılacak işler için öncelikle sen
dika aracı, dolmuş ve belediye araçları kullanılır.
Çok zorunlu hallerde bölge temsilcisinin talimau ile
diğer nakil vasıtalarından yararlanılır.

i) Bölgelerin demirbaş eşya alımı, oto tamiri,
bölge binalarından tadilat ve tamiratları, , ajans ve
bülten abonmanlığı, sosyal yardım gibi giderler için
Genel Yönetim Kurulu karan gerekir.

l\ıladde~ 19
Bölge Temsilciliklerinin Demirbaşları

Bölge Temsilcileri demirbaş istemlerini Genel
Merkeze bildirerek alınmasını ya da alınması için
avans verilmesini isterler. Bu istemler Yönetim Ku
rulunca gerçekleştirilir.

Madde:20
Bölge Temsilciliklerinin Basılı Kağıt ve Kırtasiye
Gereksininıleri

Bölge temsilcilikleri basılı kağıdı, her türlü defter
ve kırtasiye gereksinimlerini gerektiğinden en az on
gün önce Genel Merkeze bildirirler..
Madde: 21
Bölge Temsilciliklerinin Yolluk Harcamaları

Bölge Temsilcilikleri sınırlan içindeki ça
lışanların yollukları bölge temsilcisinde verilir. Bu
görevlere ilişkin harcaınalar Temsilcilik avansından
karşılanır. Her türlü harcamanın bütçeye uygun ya
pılınası zorunludur.

Madde: 22
Bölge Temsilciliklerinin Diğer Harcamaları
• . Aydınlatma, ısıtma, varsa taşıt aracının benzin
ve bakım harcamaları Bölge Temsilcisi tarafından
incelenerek zaınanında ödenir. Çay, kahve gibi ağır
lama giderleri dışında örgüt adına yapılan yemek
harcrunalarının kimlere, hangi örgütlere yapıldığı
fatura veya_sarf belgesiyle gösterilir.

1\iladde :23
Ortak Hükümler
a) Kurallara uyulmadan ve işlemi yapılmadan

Genel Merkez ya da Bölge Temsilcilikleri ka-
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sasından hiç kimsenin para çekme yetkisi yoktur.
h) Genel Merkezde ve Bölge Temsilciliklerinde

kullanılan gelir ve·gider makbuzlarına paranın kim
den ve niçin alındığı, ödemenin kime ve niçin ya
pıldığının yazılması zorunludur.

c) Görev yollukları ile ilgili avansların belgeleri
ilgilinin görevden dönüşünü izleyen 24 saat içinde
Genel Merkezde Mali Işter Daire Müdürlüğüne,
Bölge Temsilciliklerinde ise Bölge Temsilcisine ve
rilerek kapatılması zorunludur.
d) Görev yollukları ile ilgili masraflar Genel Mer

kezce hazırlanmış basılı formlara yazılır.
e) Altı imzalanmamış fatura ya da makbuz geçerli

değildir. Açık faturalar ancak parayı alanın makbuzu
ile kapatılabilir. •

f) Fatura alınması olanaksız masraflar için Gider
Pusulası düzenlenerek ilgilisine imzalattınlır. Bu
belgenin masrafın yapıldığı anda düzenlenmesi zo
runludur.
g) Bu yönetmelikte doğrudan doğruya veya açıkça

hüküm olmayan her türlü masraf ve ödemeler hak
kında Yönetim Kurulu karan gerekir.

Madde: 24
Yürürlük

Bu yönetmelik, Yönetim Kurulunun 10-4-1992
gün ve la sayılı kararı ile yürürlüğe konulmuştur.

Geçici Madde: 1
Bu Yönetmeliğin kabul edildiği günden önce, ya

pılmış olan giderler de bu Yönetmeliğe göre ya
pılmış sayılır.
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YOLLUK
YÖNETMELİĞİ

Madde:1
Çalışanların Görev ve Yollukları

Çalışanlara il sınırlan dışında verilecek görevler
nedeniyle, görevli olarak kaldıkları. her gün için,
dönem bütçesinin öngördüğü sınırlar içinde yurt içi
günlük ödenir. Gidiş geliş yol parası ile. konaklama
bedeH, belgeleri karşılığında aynca ödenir. Yurt içi
günlük tutarı, ilgilinin bir günlük net ücretidir. Yasal
kesintiler ilgiliye aittir.
Seyahat in, işin gerektirdiği süreyi kapsaması -esastır,
Seyahat edenin kişisel gereklerle bu· süreyi uzat
rrıasma izin verilmez.

Madde: 2
yurtiçi Yollukların Ödenmesinde Zorunlu
¾~mkr .
işlemler: Yurtiçi seyahat için, görev emri .dü

zenlenir. Görev emrinde verilen görev, görevin baş
langıç ve bitiş günleri, göreve gidilecek taşıtın
cinsi, verilecek iş avansı yazılır ve ilgili daire baş
kanı ile Eşgüdüm Daire Başkanı tarafından im
zalanır.

Mali İşler Dairesi, seyahat edecek personele,
görev emri olmadan avans veremez, Konaklama gi
derinin limitinin tesbitine Mali Işler Dairesi Baş-
kanı yetkilidir. • •

Konaklama gideri yapılmayan seyahatler, günü
birlik seyahat sayılır. Günü birlik görevlerde yolluk
ödenmez. Ancak, belgeli giderler ödenir.

Seyahatlerde, günlük 24 saat olarak hesaplanır.

Madde: 3 . _
Yurtiçi Görevlerde Yapılan Gid~_rlerin
Onaylanması, Yolluk Tutarı ve Odenmesi

A- Konaklama Gideri: Otel, oda ücreti olarak ko
naklanan her gün için, faturası karşılığı· ödenir. Otel
faturasında, konaklama, 'servis ve KDVden başka
ücret olduğu takdirde, bu bedel ilgiliden tahsil edilir.
B- Yol Parası: Görev emrinde belirtilen araç bi

• • leline karşıhk ödenir. Seyahat sendikamız aracıyla
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gerçekleştirildiğinde, sadece yakıt ve bakım bedeli,
otoban, yol ve köprü ücreti ödenir.

Ilgili daire başkanının onayladığı görevlendirme
belgesinde göreve gidilecek araç cinsinin· be
lirtilmemesi- durumunda. yol gideri için, otobüs Y.a
da tren ücreti emsal alınarak ödeme yapılır.

Tren. rrıinübüs ve dolmuş harcamalarında -bilet
aranmaz.

İl içinde yapılan taksi giderlerinin ödenebilmesi,
ilgili daire başkanının onayına bağlıdır.

l\iladde: 4
Harcırah Beyannamesi Düzenlenmesi

Görevin bitişinde, seyahat yevmiyeleri ve zorunlu
seyahat giderleri harcırah beyannamesi ile beyan
edilir. Gider belgeleri, harcırah beyannamesine ek
lenir. Harcırah beyannamesi ilgili daire başkanı ve
Mali İşler Daire. Başkanının onayı ile işleme ko
nulur.

Harcırah beyannamesi görevin bitimini izleyen 2
gün içinde düzenlenir. Mali İşler Dairesince har
cırah beyannamesinde hak edilen gündelikler ile
gider karşılığı toplamından. ilgilinin aldığı avans
düşülerek bakiyesi ilgiliye ödenir.

Görev bitimini izleyen günlerde, harcırah be
yannamesinin verilmemesi ve alınan avansın ka
paulmaması halinde avans turan, ilgilinin o aydaki
ücretinden bir kerede kesilir.

Madde:5
Yurt Dışı Yolluk Tanımı

Yurtdışında bir görev yapmak ya da incelemede
bulunmak. üzere Yönetim Kurulunca görevlendirilen
yönetici ve çalışanlara yapılacak ödemedir.
a) Yurtdışına gönderilen personele verilecek yol

luk tutan bütçe ile yöneticiler için saptanan mik
tardır.

h) Görevli olarak yurt dışına gidecekler için alı
nacak. dövizin dış harcama vergileri, pasaport ve fon
giderleri örgüt tarafından karşılanır.

c) Yöneticilerin yurt dışı yollukları bütçe ile sap-
tanır. •

Madde: 6_
Yürürlük

İşbu yönetmelik, Yönetim Kurulunun 10-4-1992
tarihli toplantısında görüşülmüş ve (1 c-d) nolu ka
ran ile. 10-4-1992 tarihinden itibaren yürürlüğe ko
nulmuştur.
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Geçici Madde: 1
İşbu Yönetmeliğin kabul edildiği tarihten önce.

yapılmış olan giderler, işbu Yönetmeltk kapsamına
göre yapılmış sayılır.
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• KADIN İŞÇİLER
SORUNLARI DAİRESİ

YÖNETMELİĞİ

Madde: 1
Amaç

Çalışan kadınların
reken girişimlerde
zırlaınayı amaçlar.

Madde:2
Dairenin _Oluşumu

Kadın işçiler Sorunları Dairesi, Daire Başkanı,
Daire Müdürü ve daire çalışanları ve Kadın Emek
çiler Danışma Kuruludan oluşur.

Madde: 3
Dairenin Görevleri

a) İşyerleri, işkolları ve ülke çapında kadın iş
çilerin sorunlarını saptamak, çözüm için öneriler
üretmek, konuya ilişkin çalışmalara yön vermek,

b) Kadın işçi sorunlarına ilişkin, geçici ko-""
misyonlar kurmak, uzman kişilerle ortak araş- •
tırmalar yapmak,

c) Daire yönetiminde Kadın Emekçiler Danışma
Kurulu kurmak, .

d) Ülkemiz ve uluslararası kadın örgütlerinin ve
sendikal merkezlerin konuya ilişkin çalışmalarını
izlemek, ilişki kurmak, ptatformlar oluşturmak, ra
porlar sunmak,

e) Kadın işçilerinin sendikal örgütlenmeleri ko
nusunda DISK Orgütlenme Dairesi ile ortak ça
lışmalar yapmak.

Madde: 4
Daire l\ı[üdürünün Görevleri
a) Daire çalışmalarını yönlendirmek,
b) Daire ile ilgili yazıları incelemek, ek bilgileri

toplamak ve Daire Başkanına sunmak,
c) Sorunlara ilişkin Daire Başkanının oluruyla

geçici komisyonlar kurmak, araştırmalar yapmak,
yaptırmak ve raporlar hazırlamak. _
d) Kadın işçilerin eğili.mine ilişkin Eğitim ve

soninlannın çözümü ıçın ge
bulunmanın verilerini ha-



Araştırma Daireleri ile ortak çalışmalar yapmak,
e) Kadın işçilerin sorunlarının saptanması ve

çözüm önerilerinin üretileceği Kadın Emekçileri Da
nışma Kurulu çalışmalarını yönlendirmek, Daire
Başkanının yokluğunda toplantılara başkanlık
etmek, •
t) Sendikalar kadın komisyonlarıyla ortak ça

lışmalar yapmak, raporlar düzenlemek, Kadın
Emekçileri Danışma Kurulu raporlarını Daire Baş
karumn onayıyla sendikalara Iletrrıek,

g) Ust örgütler ETUC ve ICFTUnun kadın iş
çilere ilişkin çalışmalarını izlemek, raporlar ha
zırlaınaktır.

l\ıladde: 5
Daire_Çalışanlarının Göre,·leri

a) Işkollan ve işyerlerine ilişkin bilgiler top
lamak,

h) Dünyada ve ülkemizde kadın sorunlarına iliş
kin çalışmaları izlemek.

c) Kadrn Emekçiler Danışma Kurulu ça
lışmalarının raporlarını tutmak,

e) Kendilerine verilen _diğer görevleri yapmaktır.

Madde:6
Sürekli Kadın Emekçiler Danışma Kurulu

Daire Başkanının yönetiminde toplanır. Başkan
«ofrnadrğı zamanlarda· toplantı Daire Müdürü ta
rafından yürütülür. Toplantı gündemi Daire Mü
dürünün önerisi, Daire Başkanının onayıyla sap
tanır.

Kurul üyeleri Daire Başkanının önerisi ve Yö
netim Kurufunun kararı ile saptanır.

Kurutun sekreterlik işleri Kadın İşçiler Sorunları
Daıresi tarafından yürütülür.

Madde :7
Yürürlük'

Bu Yönetnıelik. Yönetim Kurulunun 5-2-1993 gün
ve (4) ssayılı kararı ile yürürlüğe konulmuştur.
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GENÇ İŞÇİLER
SORUNLARI DAİRESİ

YÖNETMELİĞİ

Madde: l
Amaç

Genç işçilerin sorunları konularında geniş araş
tırmalar yapıp çözümlerine ilişkin Yönetim Ku
rulunun çalışmalarına ışık tutan bilgi ve belgeleri
içeren raporlar hazırlamayı, genç işçilerin bilgi ve
becerilerinin geliştirilmesini, mesleki eğitimlerinin
ve sendikal mücadeleye daha aktif olarak ka
tılmalarının sağlanmasını amaçlar,

l\ıladde: 2
Dairenin_ Oluşumu

Genç işçiler Sorunları Dairesi, Daire Başkanı,
Daire Müdürü, bir Danışma Kurulu, uzman ve diğer
çalışanlardan oluşur.

l\ıladde: 3
Dairenin Görevleri

a) Genç işçilerin sorunlarını saptamak,
b) Genç işçilerin bilgi ve becerilerinin ge

. lişıirilmesine yönelik mesleki eğitim çalışmaları dü
zenlenmek,

c) Genç işçilerin örgütlenmesinde Örgütlenme
Dairesi ile eşgüdüm içinde çalışmak,

d) Eğitim ile ilgili çalışmalarda Eğitim Dairesi ile
btrlikte programlar düzenlemek,

e) Ust örgütler ETUC ve ICFTUnun genç işçiler
ile ilgili çalışmalarını izlemek, raporlar sunmak, ça
Irşmalar hakkında diğer daireleri bilgilendirmek,

f) Ust örgüt çalışmalarında verilen yetki sınırları
içinde Konfederasyonu temsil etmek,

g) Genç işçilere ilişkin ülke genelinde yürütülen
çalışmaları izlemek, görüş belirunek,
h) Uye sendikalar genç işçi komisyonlarıyla dü

zenli ilişki kurmak, ortak toplantılar düzenlemek,
çalışmalarını izlemek,

ı) Konuya ilişkin Araştırma Dairesi ile eşgüdüm
içinde araştırmalar yapmak, yaptırmak, uzman ki
şilerden oluşan Danışma Kurulu oluşturmak.
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•
Madde:4
Daire Müdürünün Görevleri

a) Daire çalışmalarını düzenlemek, verilen gö
revleri yapmak,

b) Genç işçilerin sorunlarına ilişkin araştırmalar
yapmak, yaptırmak, Danışma Kurulunun ça-
Iışmalannı düzenlemek, •
c) Daireye gelen ilgili yazılan incelemek, ek bil

gilerle konuyu Daire Başkanına sunmak,
d) Üst örgüt çalışmalarını izlemek, Daire Baş

karımarapor sunmak,
e) Uye sendikaların genç işçi sorunları ko

misyonlarıyla ·ortak çalışmalar yürütmek, ça
lışmalarını izlemek ve yol göstermek,

O Genç işç_ilerin .. örgütlenme ve eğitim ça
lışmalarında DISK Orgütlenme ve Eğitim Daire
Müdürleriyle eşgüdümü sağlamak,

g) Ülke düzeyinde konuya ilişkin çalış_malan iz
lemek, Daire Başkanının yokluğunda, DISK adına
bu toplantılara katılmaktır.

l\.1adde: S
.Daire Çalışanlarının Görevleri

a) Daire Müdürünün verdiği tüm görevleri yap
mak,

b) Üye sendikaların konuyla ilgili çalışmalarını
sürekli izlemek ve yardımcı olmak,

c) Genç işçilerin işkollanna yönelik mesleki eği-
tim çalışmalarını düzenlemek, •

d) Oluşturulacak Danışma Kurulunun yazılarını
yazmak, tutanaklarını düzenlemektir.

l\'ladde: 6
Danışma Kurulu

Genç işçilerin sorunlarını araştırmak için Daire
Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin önereceği
adaylar arasından yeterli sayıda bir Danışma Ku
rulu oluşturulur.
Danışma Kurulu, Daire Başkanının saptayacağı
günlerde toplanarak genç işçi sorunlarını görüşüp
çözüm önerileri hazırlayarak Yönetim Kuruluna
sunar. Yönetim Kurulunca alınan kararlar uyarınca
ç~lışmalar yapar.

Madde:7
Yürürlük

Bu Yönetmelik Yönetim Kurulunun 5~2-1993 gün
ve (4) sayılı karan ile yürürlüğe konulmuştur,. -
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E.MEKLİ SORUNLAR!
DAİRESİ

Madde: 1
Amaç

DİSK Emekli Sorunlan Dairesi, emekli işçilerin
çalışmakta olan işçilerle ve sendikal hareketle iliş
kilerini sürdürmeyi, emekli işçilerin sorunlarını sap
tamayı, onları kamuoyuna duyurmayı ve sorunlara
çözümler üretmeyi, gerekli etkinliklerde bulunmayı
ve emeklileri mutlu etmeyi amaçlar.

Madde:2
Dairenin Oluşumu

DİSK Emekli Sorunları Dairesi, Daire Başkanı,
bir müdür ve yeterli sayıda uzman ve görevli ile bir
Danışma Kurulundan oluşur.

Ivladde: 3
Dairenin Görevleri
a) Emekli işçiler ile çalışmakta olanlar arasında

ilişkiyi güçlendirecek koşullar oluşturmak, sendika
üyesi olmalarını sağlamak için girişimlerde bu
lunmak,

b) DİSK Araştırma Enstitüsü ile eşgüdüm içinde
emekli işçilerin ücret, konut, sosyal güvenlik, sağlık
ve tüm sorunlarını incelemek, bu; konuda gerekli
araştırmalar yapmak v~ kamuoyu oluşturmak,

c) Emekli işçileri DiSK Emekli Sorunları Dairesi
çerçevesinde örgütlemek,
d) Emekli işçilerin insan onuruna yaraşır bir

' yaşam düzeyi sağlayacak ücret almalarını sağlamak
için mücadele etmek,

e) Emekli işçilerin ekonomik ve toplumsal ya
şama katkılarını sağlayıcı, yalnızlığa ve do
yumsuzluğa düşmelerini engelleyici çalışmalar yap-
mak, olanaklar sağlamak, •

f) Emekli işçilerin sorunlarının uluslararası dü-
• zeyde tartışılabilmesi için ETUC'nin Eınekli işçiler
Koordinasyon Komitesi ve benzeri kuruluşlarla iliş
ki kurmak,
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g) Emekli işçi sorunları konusunda ulusal ve
uluslararası düzeylerde panel, forum, konferans,
sempozyuin düzerılernek, yayınlar yapmak,

h) DISK bünyesinde emekli_ işçilerin sürekli bir
araya gelebileceği bir Emekli Işçiler Danışma Ku
rulu oluşturmak ve verilecek diğer görevleri yap
maktır.

Madde:4
Daire Ivlüdürünün Görevleri

• a) Dairenin Çalışma Programı taslağını ha
zırlayarak Daire Başkanına sunmak.

b) Daire· Başkanının yönetiminde onaylanan
programı uygulamak,
c) Danışma Kurulu toplantılarını ger-

çekleştirmek,
d) Dairenin çalışmalarına gerekli her türlü araç,

gereç ve olanağın sağlanması için Yönetim Ku
ruluna öneride bulunmak,

e) Üye ·sendikaların Genel Merkezden araş
tırılmasını ve incelenmesini istedikleri konuları de
ğerlendirmek ve bunları Daire Başkanına sunmak,

O Daire ile ilgili tüm yazışmaları yapmak,
g) Dairede görevli uzman ve diğer çalışanları

yönlendirmek,
h) Daire Başkanının bilgisi içinde emekli işçi so

runları ile ilgili yurt içindeki ve dışındaki sendikal
kurumlarla, üniversiteler, enstitüler, vakıflar, der
neklerle ve diğer kurumlarla ilişki kurmak.

i) Emekli işçi sorunları konularında ulusal ve
uluslararası düzeyde panel, forum, sempozyum vb.
düzenlemek, yayınlar yapmak, .
j) • Danışma Kurulunun çalışmalarına yardımcı

olmak,
k) Daire Başkanının istediği diğer çalışmaları

yapmaktır.

1\'ladde: 5 ,
Daire Uzmanlarının Görevleri

a) Çalışma Programının uygufanmasrnda Daire
Müdürünce kendilerine verilen görevleri yerine ge-
tirmek· •

b) Gerekli inceleme ve araştırmalar için DİSK
daireleri ve kurumlarıyla eşgüdürn içinde çeşitli
kişi ve kurumlarla ilişkiyi sağlamak, yürütmek, .
c) Emekli işçilerin örgütlenmesini ger-

çekleştirmek,
d) Kendilerine verilen diğer görevleri yapmaktır.
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l\ıladde: 6
Daire Çalışanlarının Görevleri
a) Daire yazışmalarını sürdürmek.
b) Yurt içindeki ve dışındaki ilgili yayın ve bel

geleri izleyerek Dairenin yararlanmasına sunmak.
c) Ken?ilerine verilen diğer görevleri yapmaktır.

Madde:7
Danışma ~urulu

Emekli Işçi Sorunları Dairesi çalışmalarına yar
dımcı olmak üzere etkin örgütleme yeteneği olan
emeklilerden, konunun uzmanlarından bir Danışma
Kurulu oluşturulur. Bu kurulun üyeleri Daire Baş
kanınca örıerilerı adaylar arasından Yönetim Ku
rulunca görevlendirilir. Danışma Kurulu, belli ara
lıklarla toplantılar yaparak Dairenin çalışmalarına'
ışık tutan raporlar hazırlar öneriler sunar.

Madde: 8
Yürürlük

Bu Yönetmelik Yönetim Kurulunun 5-2-1993 gün
ve (4) sayılı karan ile yürürlüğe konulmuştur.
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BASIN -YAYIN ve HALKLA
iLiŞ~İLER DA,~~Sİ
YONETMELIGI .

Madde: 1
Arrıaç __
a) Ocgüt ve üye sendikaların çalışmalarını ta

nıtmayı, basın ve yayın organlarıyla kalıcı ilişkiler
kurmayı,

• b) Organ kararları uyarınca üye sendikalar ara
sında görüş birliğini sağlamaya yönelik yayın yap
mayı, __

c) Uye sendikalara, basın-yayın çalışmalarında
yol göstermeyi,

d) işçilerin daha ileri bilinç düzeyine ulaşması
için gerekli bütün kitle iletişim bağlarını kurmayı.

e) İşçi sınıfının ve tüm emekçi halkın temel eko
nomik ve demokratik hakları uğruna verdiği • rnü
cadeleyi kapsayacak görüş, düşünce ve eylemlerini
yayın konusu yapmayı, •

O Sendikal mücadelenin başarılı olması için ge
rekli bilgileri derlemeyi,

g) Alınan bilgiler ve kurulan ilişkiler ışığında
karar organlarınca değerlendirme konusu yapılacak
somut tasan ve öneriler hazırlamayı,

h) Geçmişin kültürel kalıtına sahip çıkarak işçi
sınıfı kültürünün oluşumuna katkıda bulunmayı.

ı) Konfederasyonun amaç ve ilkeleri doğ
rultusunda her türden yayını yapmayı,

i) Bölge temşilcilikleri, üye sendikalar, ve işyeri
. temsilcilerind_en oluşan haber alına ağı kurmayı,
j) Çalışma yaşamı ile ilgili haberleri derleyerek

değerlendirmeyi amaçlar. •

:Madde: 2
Dairenin Oluşumu
Daire Başkanı, müdür ve

çalışanlardan oluşur.
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l\.'ladde: 3
Dairenin Görevleri

a) DİSK Ajansını, DİSK Dergisini, DİSKin Sesi
başlıklı kille yayın organını, yabancı dillerde çıkan
ajansları, yayınlanması için karar alınan kitapçık,
broşür, , kitap, afiş, bildiri ye el ilanlarını ya-
yınlaınak. •

b) Yerli ve yabancı, basın ve yayın organları ile
kalıcı ilişki kurmak, . • ·'
.. c) Dairenin bütün ürünlerini belli ilkeler ışığında:
Uye sendikalara, bölge temsilciliklerine, üyelere,
günlük, haftalık, aylık, basın ve yayın organlarına,
DiSK dışındaki sendikalara, meslek kuruluşlarına,
üniversitelere, öğretim üyelerine, yurt dışındaki iş
çilere ve onların örgütlerine, diğer ilgililere ulaş
tırrrıak,
d) Örgütün ve gerektiğinde tüm üye sendikaların

antetli kağıtlarını, duyuru, genelge ve bildirilerini
basmak,

e) Üye sendikaların basın-yayın organlarının çı
kartrlmasma yardımcı olmak,

f) Uye sendikaların merkezi yayın politikası Iz-
lemelerine yardımcı olmak, .

g) Örgütün eylemlerine ilişkin tüm görüntüleri,
fotoğraflar, slaytlar, filmlerle saptamak, fotoğraf,
slayt ve film arşivi kurmak, gerektiğinde konulu
film yapmak, ürünlerini titizlikle ve gerektiği gibi
koruyacak önlemler almak, . •

h) Toplumun tüm katmanları arasında araş
tırmalar yaparak sorunlarını çözmeye ilişkin öne
riler hazırlamak.

ı) Daireye verilecek diğer görevleri yapmaktır.

Maddee 4
Daire Müdürünün Görevleri
a) Dairenin çalışma programı doğrultusunda ge

rekli örılernleri almak,
h) Orgüt çalışmalarının kamuoyuna duyurulması

yolunda yerli yabancı tüm ajans, basın-yayın ça- •
Iı şanlarr ile en geniş ilişkileri kurmak,

c) Uye sendikaların basın-yayın çalışmalarının
en gelişmiş ve merkezi düzeyde ger-
çekteştjrtlmesıne yardımcı olmak,

. d) Örgütün yayınlarını, yabancı dillerde çıkan
bültenlerin, yayınlanmasına karar verilen kitap, ki
tapçık, afiş, broşür ve el ilanlarının süresi içinde en
etkili bir biçimde çıkmasını ve dağıtımını sağ
lamak.
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e) Halkla ilişkileri sağlamak.
t) Dairelerle eşgüdümü sağlamak,
g) Kendisine verilen diğer görevleri. yapmaktır.

Madde: 5
Grafik Servisinin Görevleri

a) Daire Müdürünün ilettiği yayınlara ilişkin tüm
teknik incelemeyi yaparak. model önerisinde bu
lunmak,

b) Kendilerine verilen seçilmiş model doğ
rultusunda yayını gerçekleştirmek,

c) Verilen diğer görevleri yapmaktır.

l\ıladde: 6
Dizgi Servisinin Görevleri:·
a) Yayınların verilen ölçülere uygun biçimde di

zilmesini sağlamak.
b) Daire Müdürünün vereceği diğer dizgi işlerini

yaparak, yaptığı işin ölçülerini_ ve ederini içeren
görev fişinin bir örneğini Mali işler Dairesine ilet
mek,

c) Verilen diğer görevleri yapmaktır.

Madde: 7
Basım Servisinin Görevleri

a) Başta Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Da
iresinin işleri olmak üzere, tüm diğer uzmanlık da
irelerinin, Bölge Temsilciliklerinin, gerektiğinde üye
sendikaların yayınlarını basmak,

b) Araç ve gereçlerin bakım ve temizliğini ger
çekleştirmek,

c) Verilen diğer görevleri yapmaktır,

l\rladde: 8
F'oto-F'Ilrrı l\ılerkezinin Görevleri

a) Gerekli fotoğraf, film ve slayt çekim işlerini
gerçekleştirmek,

b) DİSKin çalışmalarını fotoğraf, f'ilrn ve slayt-
larla belgelemek, . •

c) Üye sendikaların film, fotoğraf çekme, işlerine
yardımcı olmak, • •

d) Fotoğraf, film ve slayt arşivini kurmak ve ko
runmasını sağlaınak,

e) Verilen diğer görevleri yapmaktır.

Madde:9
Diğer Çalışanların Görevleri

a) Daireye gelen yazı ve belgeleri incelemek, ge
rekli kayıtlan yapmak, Daire Müdürüne danışarak
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gerekli yanıtları hazırlamak, . . .
b) Günlük basın taraması yapmak ve gerekli yer-

lere ilettnek, • • .
c) Tüm yayınları tarayarak DİSKe ilişkin haber

ve yazıları derlemek,
d) Dairenin yayın, belge ve adres arşivini oluş

turup sürekli gelişmesini izlemek, tüm yayınların
dağıumını gerçekleştirmek; •

e) Basılan yazıların yazarınca imzalı kopyasını
saklamak,

f) Kendilerine verilen diğer görevleri yapmaktır.

Madde:10
Yürürluk:

Bu Yönetmelik Yönetim Kurulunun 5-2-1993
gün ve (4) sayılı kararı ile yürürlüğe konulmuştur.
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HUKUK DAİRESİ
YÖNETMELİGİ

Madde ı 1
Amac:

1. JÇalışma yaşamı ve sosyal güvenliği • dü
zerüeyen yasaların işçiler yararına olmayan · hü
kümlerini değiştirmek ve bunları daha da ıyı
leşı innek için çaba harcamak, işçi sınıfının yasal
kazanımlarını genişletıne ve kalıcı kılma mü
cadelesinde yardımcı olmak.

2. Yürürlükteki yasaların sınıfsal niteliğini gö
zardı er.meden, yasa hükümlerinin uygulanış biçimi
konusunda üye sendikaları ve·, işçileri bil
gilendirmek,

3. Hukuksal konularda işçi sınıfı yararına uy
gulama birliğini sağlamak: ve bu konudaki ça
lışmaları yönlendirmek.

l.'Vladde: 2
Dairenin Oluşumu
DİSK Hukuk Dairesi, Daire Başkanı, Daire Mü

dürü ve yeteri kadar hukuk danışmanı ile yardımcı
görevlilerden oluşur. •

Bölge Temsilciliklerinde de Yönetim Kurulu ka- •
'rarı ile Bölge Hukuk B üroları kurulur. Bölge Hukuk
Bürolarında yeteri kadar avukat ve yardımcı bu-
lundurulur. • • •

Dava dosyaları DİSK Hukuk Dairesinde ya da
Bölge Hukuk Bürolarında Dava Kayıt Defterlerine
sıra numarası ile yazılarak saklanır.

Bölge Hukuk Büroları, Hukuk Dairesi Başkanına
bağlı olarak çalışırlar.

l.'Vladde: 3
Dairenin Görevleri

1. Gerek DİSK tüzel kişiliğinin. gerek yö
neticilerinin ve gerekse üyelerinin iş yaşamından
doğandavalarını açmak ve savunmak. .
2. Uye sendikaların önemli ve sonunda hukuksal

yeni kazanım getirebilecek nitelikteki· davalarını
açmak ve yürütmek, önemli hukuksal sorunlarına
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yardımcı olmak,
3. Uyuşmazlıklarda, kaınu kuruluşları, özel ve

tüzel kişiler karşısında Konfederasyonu hukuksal
açıdan temsil etmek,

4. Gerekli görülen konularda Daire Başkanından
dava açma isteminde bulunmak ve Daire Baş
kanının yazılı olarak verdiği istemle dava açmak ve
yürütmek,

5. Örgütün tüzel kişiliğini ilgilendiren her türlü
hukuksal uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı
olmak,

6. Yöneticilerin ve sendika çalışanlarının gö
revleri nedeniyle karşılaştıkları her türlü hukuksal
sorunların çözümüne çalışmak,

7. Gerektiğinde danışmanlık görevi yapmak ve
Bölge Hukuk Bürolarına yardımcı olmak,

8. Istemi üzerine Daire Başkanına yazılı ve sözlü
hukuksal görüşler ve bilgiler vermek,

9. Çalışma yaşamını ve örgütü ilgilendiren hu
kuksal konularda. yayın, konferans, seminer vb. iz
lemek, bu türden toplantılara Yönetim Kurulunun
onayı ile DİSK adına katılmak ve konuya ilişkin
görüşler sunmak,

10. Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen amaçlar
doğrultusunda seminer, konferans, panel, açık otu
rum vb. toplantılar düzenlemek, broşür hazırlamak,
Hukuk Bülteni çıkarmak,

11. Genel Hukuk konularında Eğitim Dairesinin
gereksindiği yardımları karşılamak, gereğinde eğit-
sel göreve katılmak, •

12. Yönetim Kurulunun verdiği diğer hukuksal
konularda gereken çalışmaları yapmaktır.

IVIadde: 4
Daire Müdürünün Görev ve Yetkileri

1. Hukuk Dairesinin üstlendiği işleri ve yapması
gereken çalışmaları Daire çalışanları arasında bö
Iüştürmek, çalışmaları denetlemek ve genel ça
lışma programlan yaparak, Daire Başkanının onayı
ile uygulamak,

2. Görevi başında bulunmadığı zamanlarda Daire
Başkanının olurunu görev ve yetkisini kullanacak
avukatı belirlemek, •

3. Hukuk Dairesinin ve Bölge Hukuk Bürolarının
çalışmalarını her ayın ilk Yönetim Kurulu top
lantısından önce bir raporla Daire Başkanına bil
dirı;nck,

4. Hukuk Dairesince ve Bölge Hukuk Bürolarınca
yürütülen davaların sayısını ve durumunu gösterir
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bir, çizelge ıuıulmasmı sağtamak,
5. - Bölgelerdeki avukatlardan yürüttükleri da

vaların son durumlarını gösterir yazılı özetin her ay
gönderilmesini sağlamak ve değerlendirmesini yap
mak,

6. Her ayın sonunda Daire Başkanına görevli avu
katlar.ve davalara ilişkin gerekli bilgiler vermek ve
önerilerde bulunmak,

7. Gerekli gördüğü zamanlarda Dairenin işlerini
ve sorunlarını görüşmek üzere daire görevlileri ile
toplantılar düzenlemek. Yararlı gördüğü durumlarda
bu toplantılara üye sendikaların avukatlarını da ça
ğırmak,

8. Eşgüdürn Dairesince düzenlenen Müdürler
Toplantısına katılmak,

9. Dava açılması gereken durumlarda Daire Baş
kanına bilgi verip, olurunu almak ve kendisine ve
rilen diğer işleri yapmaktır.

Madde:5
Daire Avukatlarının Görev ve Yetkileri

1. Yürüttükleri davalar için gerekli bilgileri üye
serıdiknların ilgili dairelerinden yazılı olarak is
temek, ivedi durumlarda sözlü olarak aldıkları bil
gileri sonradan yazıya bağlamak,

2. Orgütün tüzel kişiliği adına aldıkları paralan
en kısa zamanda Mali işler Dairesine yatırmak,

3. Hukuk İşleri Dairesinin gerektirdiği avukatlık
işlerini ve Daire Müdürü ile Daire Başkanının ver-
diği diğer işleri yapmak. •

4. Avukatların bütün mesleki çalışmalarını
DİSKdeki görevlerine vermeleri temel kuraldır.
Ancak, yak ınlarmırı davalarını ve hukuksal. iş
Iemlertni, görevlerini aksatmamak koşulu ve Hukuk
işleri Daire Başkanının izni ile yapabilirler..

5. Avukatlar üyelerin ceza davalarını ve Iş Yasası
ile ilgili tazminat. davalarını Daire Başkanından izin
olmaksızın üstlenemezler. Görevli avukatlar işçilere
karşı işveren vekili olarak dava alamazlar.

6. Gerektiğinde özel koşullarda görevlendirilecek
avukatlar hakkında yukarıdaki hükümler uy
gulanmaz.

:Madde: 6
Daire Kitaplığı .
Hukuk Dairesinde, yeterli düzeyde araştırma ya
pılabilmesi için Daire Kitaplığı oluşturulur. Kural
olarak kitaplar hiçbir zaman Daire dışına çı
karılamaz. Mevzuat Külliyatı hiçbir zaman dışarı
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götürülemez. Kitaplığın korunma ve işlemesinden
Daire Müdürünün görevlendireceği yardımcılar so
rumludur. Kitaplığa hangi yayınların alınacağına,
Hukuk işleri Dairesi Başkanının önerisi üzerine
Yönetim Kurulunca karar verilir.
Hukuk Dairesi Müdürünün önerisi ve Daire Baş
kanının kararı üzerine gerekli ve uygun görülecek •
yayınlar bölge hukuk bürolarına gönderilir. Böl
gelerdeki kitapların saklanması ve korunmasından
Bölge Hukuk Bürosu sorumludur.

Madde:7
Yürürlük

Bu Yönetmelik Yönetim Kurulunun 5-3-1993 gün
ve (4) sayılı kararı ile yürürlüğe konulmuştur..
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_ DIŞ iLj_ŞKİLER_ _ - _
DAiRESi YONETMELIGI

Madde:1
Amaç •

Dış İlişkiler Dairesinin amacı, DİSK Genel Ku
rulu ve Yönetim Kurulunca saptanan DİSKin dış
ilişkiler politikasını yürütmek, bu ilkeler doğ
rultusunda uluslararası platformlarda kararlar çı
karımak, üyesi olunan uluslararası kuruluşların ilke -
ve kararlarını Türkiyeye iletrnek ve bunları yaşama
geçirilmesinde ilgililere yardımcı olmak, işyeri, iş
kolu ve ülke çapında olduğu kadar uluslararası dü
zeyde de sendikal birliği savunan DİSKin üyesi ol
duğu uluslararası kuruluşlarla en ileri -düzeyde
ilişkilerini sürdürmek, uluslararası üyeliklere uygun
biçimde diğer ilgili uluslararası kurutuşlarla ve ülke
sendikal merkezleri ile ilişki kurmak, DISK üyesi

. sendikaların uluslararası ilişkilerinin eşgüdürnünü
sağlamak, uluslararası - dayanışmayı güç-
lendirmektir.

l\ıladde: 2
Dairenin Oluşumu . .

a) Dış İlişkiler Dairesi, dış ilişkilerden sorumlu
Genel Sekreter Yardımcısı, bir müdür ile yeteri sa
yıda uzman ve çevirmen, sekreter gibi büro per- •
soneli ve yurtdışı .Irtibat büroları görevlilerinden
oluşur. Uzmanların ve büro personelinin bir yar
bancı dili bilmesi temel koşuldur.

b) Yukarıdaki ·amaçlanp gerçekleşmesi için ge
. rektiğtnde DİSK danışmanları ve daire uzmanları
ile DISKe üye sendikaların dış ilişkiler uz
manlarından.yararlanılabilir.

\

Madde: 3·
Dış İlişkiler Dairesinin Görevleri .

a) Dünyadaki çalışma ve yaşama koşullarına,
sendikal mücadeleye ilişkin gelişmeleri izlemek, de
ğerlendirmek, katılman uluslararası platformlarda
bunları DİSK dış politikası doğrultusunda et
kilemek; değiştirmek ve bu doğrultuda karar alın-
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masını sağlamaya çalışmak,
b) Dünyadaki tüm uluslararası ve bölgesel sen

dikal merkezlerin, uluslararası işkolu fe
derasyonlarının, ülke sendikal kuruluşlarının, ça
lışma ve yaşama koşullarıyla, emekçileı-Ie ilgili
tüm kuruluşların çalışmalarını yakından izlemek,
bilgi toplamak, gerekli raporları hazırlamak,
c) DISKin üye olduğu uluslararası sendikal ku

ruluşlar ve bağlı kurumtarıyla ilişkiyi güç
lendirmek, bu kuruluşlarda DISKin sürekfi temsilini
gerçekleştirmek, bu kurumlarda DISKin dış po
litikası doğrultusunda kararlar aldırmaya çalışmak,
çalışmaların eşgüdümünü sağlamak, ilgili ön-
raporları hazırlamak, . .
d) DİSKin -uluslararası Üyeliklerine uygun bi-•

çimde diğer uluslararası sendikal kuruluşlarla. ülke
sendikal merkezleriyle, ilgili uluslararası kurµmlar
ile ilişki kurmak, bu ilişkileri geliştirmek. DISKin
dış politikaları doğrultusunda ·bu çalışmaları et-
kilemek, katkıda bulunmak, .

e) DiSK üyesi sendikaların üye oldukları ulus
lararası federasyonlardaki etkinliklerini ve ulus- •
Iararası alandaki diğer çalışmalarının eşgüdümünü
sağlamak, _

f) Henüz dış ilişkiler dairelerini kuramamrş ya
da yeterince geliştirememiş üye sendikaların dış
ilişkilerine yardımcı olmak,
g) Uluslararası Çalışma Örgütü ILOnun. her dü

zeydeki çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek.
h) Dünyadaki sendikal sorunlarla ilgili ça

lışmaları, _ raporları, yay.ınlan yakından izlemek,
burilan DiSK Araştırma Enstitüsü ile. birlikte de
ğerlendirmek ve bunlardan Türkiye kamuoyunu bil-
oilendirmek. ·C .

ı) DISKin üyesi olduğu sendikal merkezlere, dürı-'
yadaki belli başlı sendikal kuruluşlara, işçilere ya
&ı. sendikalara ilişkin çalışmada bulunan ulusal ya
da uluslararası örgütlere, genel olarak Türkiyedeki
gelişmeler, özel olarak DiSK. hakkında bilgi ver
mek, raporlar göndermek, gerekirse yabancı dilde
süreli yayın gerçekleştirmek.

·_i) Yurt dışına gidecek görevliler ile yurt dışından
I)ISK ve üyesi sendikaların çağrılısı olarak gelecek
terrıailqllere aydınlatıcı bilgiler sunmak,
: j) DISKin çağrılısı olarak Türkiyeye gelecek sen
dikacıları, temsilcileri ağırlamak, onlar için gerekli
programları hazırlamak, . - _ .
k) Uluslararası toplanulara ya da inceleme ge-

7i1Prine, eğitimlere katılacak yörıeücüer ve onlara
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eşlik edecek uzman ya da çevirmenlere gerekli bilgi
ve belgeleri sağlamak, dönüşlerinde yurt dışındaki
çalışmaları hakkında rapor vermelerini sağlamak:

1) Konu nedeniyle DISK Araştırma, Basın-Yayın
ve Halkla ilişkiler ve Göçmen Işçi Sorunları Da
ireleriyle uyum ve eşgüdürn Iç incle çalışmak:

m) Yönetim Kurulunun Dış Ilişkiler Dairesinden
talep edeceği diğer çalışmaları gerçekleştirmektir.

Maddee 4
Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Sekreter Yar
dımcısının Görevleri:

Genel Sekreterin göstermiş olduğu adaylar ara
sından Yönetim Kurulunca seçilen dış ilişkilerden
sorumlu Genel Sekreter Yardımcısının görevleri
şunlardır: .
a) Dairenin görevlerinin yerine getirilmesinde

Daire Başkanına yardımcı olmak,
b) Dış Ilişkiler Dairesi faaliyet programının

oluşmasında Daire Başkanına yardımcı olmak. •
• c) Konfederasyon ve üye. sendikaların uluslararası
ilişkilerinin eşgüdümünün sağlanmasında Daire
Başkanı ve Genel Sekretere yardımcı olmak,
d) Uluslararası toplantıları takip etmek. Daire

Başkanına bu konuda bilgi vermek,
e) Yurtdışı temsilciliğinin faaliyetlerini yö-

netmek, •
f) Aylık çalışma raporu hazırlayarak Daire Baş

kanına sunmak,

l\·ladde: 5
Daire l\'lüdürünün Görevleri

a) Hazırlanmış bulunan Çalışma Programının
uygulanmasını koordine etmek. .

b) Dış ilişkilere ilişkin yazıları zamanında çe
virtip Daire Başkanının bilgisi dahilinde ilgililere
iletmek, . .

c) Daire Başkanının talimatları çerçevesinde
DİSK ve üyesi sendikaların dış ilişkilerinin eş
güdümünü sağlamaya yardımcı olmak,

d) Daire görevlilerinin çalışmalarını yön
lendirmek,

e) Verilecek diğer görevleri yapmaktır.

1\ıladde :5
Daire Çalışanlarının Görevleri

a) Daire Müdürünün yönlendirmesi doğrultusunda .
uluslararası ilişkileri izlemek.

b) Daire yazışmalarını yerine getirmek,
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c) Gerekli bilgi ve belgeleri toplamak,
d) Gerekli çevirileri yapmak, rapor ve yayınları

hazırlamak,
e) Dış delegasyonların ağırlanmasında rehber ve

çevirmen olarak görev almak,
f) Kendilerine verilecek diğer görevleri yerine ge

tirmek,

Madde: 6
• Yürürlük

Bu yönetmelik Yönetim Kumlu'nun 5-2-1993
gün ve (4) sayılı kararı ile yürürlüğe konulmuştur,
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İŞÇİ SAĞLIĞI, İŞ GÜVENLİGİ
ve_ ÇEV_RE ŞORUN~~~
DAiRESi YONETMELIGI

l\.fadde: 1
Amaç:

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ve Çevre Sorunları
Daireleri çalışmalarını, İşçi Sağlığı. İş Çiüvenliği
ve Çevre Sorunları Enstitüsü (kısa adı DISÇE) adı
altında yürütür. Amacı. işçilerin bedensel, zihinsel
ve toplumsal varlık olarak en iyi duruma ge
tirilmeleri ve bu durumun sürdürülmesi, iş kazaları
ve meslek hastalıklarının ortadan kaldırılması. daha
sağlıklı işyerleri ve daha sağlıklı çevre ya
ratılmasını amaçlar.

l\ıladde: 2
Enstitünün Oluşumu:
DİSK işçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Sorunları
Enstitüsü, Daire Başkanı, bir müdür ile yeterli sa
·yıda uzman, teknisyen.ve çalışanla. Danışma Ku
rulundan oluşur.

1\-ladde: 3
DİSÇEnin Görevleri:

a) işçi sağlığı, işgüvenliği ve 'çevre konularında
dünyadaki ve ülkemizdeki tüm çalışmaları izlemek
ve değerlendirmek,

b) Uyesi olduğumuz Avrupa Sendikalar _Kon
federasyonu (ETIJC) ve ilgili komitelerinde, Avrupa
Sendikalar Enstitüsünde (ETUI), ICFIU, OECD
TUAC ve diğer uluslararası kuruluşlarda ve ilgili bi
rimlerinde, Avrupa Topluluğu ve Avrupa Konseyi il
gili bölümlerinde Dünya Sağlık Orgütü (WHO) ve
Uluslararası Çalışma Örgütünde (ILO) konu ile il
gili çalışmaları izlemek, bu kurum ve kuruluşlarla
ilişki kurmak, işbirliği yapmak, • •
. c) Ilgili yasal çerçeveyi değerlendirmek, iş ka
zaları ve meslek hastalıkları ve çevre konularında
çözüm önerileri hazırlamak.

d) İşçileri, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çe~re ko- ,._
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GÖÇMEN İŞÇİLER
SORUNLAR! DAİRESİ

YÖNETMELİĞİ

Madde: 1
Amaç: .

Göçmen İşçiler Sorunlar Dairesi yurtdışındaki
göçmen işçilerin çalışma ve yaşama koşullanna
ilişkin sorunları ile çalıştıkları ülkeler ve ana
yurtlarındaki ekonomik, toplumsal, politik ve kül
türel sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, göç
men işçiler ile DISK arasında yakın bir ilişkiyi
sağlamayı amaçlar. -

l\1adde: 2
Dairenin Otuşurrıu '

Göçmen İşçiler Sorunları Dairesi, bir müdür, ye-
• teri sayıda uzman ve çalışanlar ile gerektiği_nde dış
ülkelerde görevlendirilecek kişilerden oluşur. .Daire
gerektiğinde konusunda uzman kişilerden btr Da
nışma Kurulu oluşturur.

~1adde:3 .
Göçmen İşçiler Sorunları Dairesinin Görevleri
a) Yurrdışr İrtibat Bürosu ve DİSK Araştırma

Enstitüsü ile eşgüdüm içinde göçmen işçilerin ül
kelere ve işkollanna dağılımını ve tüm sorunlarını
saptamak üzere gerekli inceleme ve araştırmaları
yapmak, raporlar hazırlamak.

b) Uluslararası ve ulusal sendikal merkezler ile
göçmen işçi sorunlarıyla ilgilenen tüm kurum ve ku
ruluşlarla ilişki kurmak, onların Türkiyeli göçmen
işçi sorunlarına duyarlı yaklaşmalarını sağlamak,

c) Göçmen işçi sorunlarını günü gününe izleyip
bu sorunlara çözümler önermek ve bunları dünya ve
Türkiye kamuoyuna duyurmak, ilgili yayınları ger
çekleştirmek.

d) Göçmen işçilerin yoğun olduğu ülke ve kent
lerde -ilgili ülke sendikal merkezine danışarak birer
görevli saptamak, onlar aracılığıyla gelişmeleri ya
kından izlemek.
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e) Göçmen işçiler arasında D_İSK imajını yer.
Ieştirmek, göçmen işçiler ile DISKin yakın iliş
kisini sağlamak.

O Gerektiğinde uluslararası düzeyde sergi, kon
ferans. seminer, panel, dayanışma geceleri, kültür
günleri düzenlemek. •

Madde:4
Daire l\ılüdürünün Görevleri •

a) DİSK Yu~tdışı İrtibat Bürosu ile birlikte Daire
Çalışma Programını hazırlayıp Daire Başkanına
sunmak, •

b) Göçmen işçi sorunlarına ilişkin gelişmeleri
yakından izleyip bu konuda raporlar hazırlamak.

c) Daire Başkanının bilgisi içinde konu ile ilgili
sendikal merkez birimleri ve değişik kurum ve ku
ruluşlarla ilişki kurmak,

d) Daire görevlilerinin çalışmalarını yön
lendirmek,

e) Verilecek diğergörevleri yapmaktır,

l\rladde: 5
Daire Çalışanlarının Gör-evter-I
a) Daire Müdürünün yönlendirmesi doğ

rultusunda göçmen işçilerin sorunlarmı izlemek, ge- .
rekli çalrşmalar yapmak.

b) Daire yazışmalarını yapmak,
c) Kendilerine verilecek diğer görevleri yap

maktır,

l\rladde: 6
Yürürlük:

Bu yönetmelik Yönetim Kurulunun 5-2-1993
ve (4) sayılı kararı ile yürürlüğe konulmuştur.
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EMEK QANIŞMA _ISl;)RULU
YONETMIELIGI

1\1add~: 1
Tanım

Emek Danışma Kurulu geçmiş sendikal mü
cadelede yer almış deneyimli sendikacılar arasından
Yönetim Kurulunca seçilerek oluşturulan bir da
nışma birimidir. Kurul üyeleri tek tek oylanmak ko
şulu ile Yönelim Kurulu üye tam sayısının salt ço
ğunluğu ile seçilir.

Maddee 2
Amaç

Emek Danışma Kurulu, Konfederasyon ve üyesi
sendikaların çalışmalarına geçmiş deneyimlerin bi
rikimlerini aktararak düşünce alanında yardımcı ol
mayı amaçlar.

l.Vladde: 3
Kurulun Oluşumu

Emek Danışma Kurulu en az 5 kişiden oluşur.
Kurulun üye sayısı Yönetim Kurulunca 5 kişiden az
olmamak koşuluyla azaltılıp çoğaltılabilir. Kurul ilk
toplan nsında bir Başkan, bir Başkan Vekili ve bir
Yazman seçer.

.Madde: 4
Kurulun Çalışma Düzeni:
a) Kurul her ayın ilk Çarşamba günü Kon

federasyonca gösterilen yerde Emek . Danışma Ku
rulu Başkanının, yokluğunda Başkan Vekilinin yö
netiminde toplanır.' Kurulun çalışmaları Yönetim
Kurulunca bildirilen ya da hazırlayıp Yönetim Ku
rulunun olurunu aldıkları gündemle sınırlıdır,

h) Yönetim Kurulunca hazırlanan gündem top
lantıdan en az yedi gün önce Kurul üyelerine gön
derilir.

c) Kurul üyeleri çalışma yaşamına ilişkin so
runları işçi yoğun yörelere giderek araştırırlar,

d) Kurul gündemsiz toplandığında güncel ko
nularda yapacağı görüşmeler sonucu oluşturacağı
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rapor ve önerileri .Eşgüdüm Dairesine sunar
e) Kurul çalışmalarına ilişkin tüm araç ve ge

reçler Kot'ıfederasyonca sağlanır.
t) Konfederasyonun tüm yayınlan Kurul üye

lerine gönderilir,
g) Kurul çalışmalarından ötürü Yönetim Ku

ruluna karşı sorumludur,

l\1adde: 5
Yürürlük

. Bu yönerrrıeltk Yönetim Kurulunun 13-10-1992
gün ve (2) sayılı kararı ile yürürlüğe konulrnuştur,
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