


.,

DiSK YAYINLARI No: 20
DİSK : Londra Asfaltı, Merter Sitesi
~AYRAMPAŞA - İSTANBUL

Basıldığı yer: ÜNAL Matbaası
1 S T A N B U L - 1976



D I S K
TÜRKİYE DEVRİMCİ İŞCİ SENDİKALAR!

KONFEDERASYONU

DİSK
-A-NA

TÜZÜĞÜ

o 24 Ekim 1976 Tarihli DİSK Olağanüstü
Genel Kurulunda yapılan değlşlkllklerle l-ı

,.j





fCINDEKILER

1. GENEL HÜKÜMLER

il. ÜYELiK

111. ÖRGÜT YAPISI •

7-12

13 - ıs

19 - 42

iV. MALİ HÜKÜMLER 43 - 60

V, CEŞITLI HÜKÜMLER 51 - 68

-6-





SÖLOM 1

GENEL H0K0MLER

KONFEDERASYONUN ADI, MERKEZİ VE
AMACI:

Madde 1 - Konfederasyonun adı : [rürkiye
Devrimci lşci Sendikaları Konfederasyonu) dur.

Kısa adı : (DiSK) tir.
.Madde 2 - a) DISK'in Genel Merkezi lstcn

bul'dur,
b) DİSK'ln lsıanbui iclndekl acık adresi şu

dur: Merter Sitesi Ahmet Kutsi Tecer Cd. Na.
10. Kat: 5. Bayrampaşa - lstanbul.

c) Genel Merkezinin bulunduğu il sınırları lctn
dekl adres, Genel Yürütme Kurulu kararı ile de
iliştirilir.

Madde 3 - DİSK,. lşcl sınıfının ekonomik,
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sosyal ve kültürel bakımdan kalkınması ve yü
celmesi lcln, öncelikle, Türklye'nln her bakımdan
tam bağımsız olmasını ve hızlı bir kalkınma yo
luna girmesini zorunlu görür. Bundan ötürü de,
Türk işci hareketinin, Anayasada öngörülen kö!-;
lü dönüşümlerin gercekleşmesini sağlıyacak bir
devrimci öze kavuşmasını şart sayar.

Temel ilkeler( şöyle kabul ederı

a) lşcı sınıfının sorunları tam bağımsızlığa ka
vuşmuş toplumcu bir düzende çözümlenir. Bunun
ekonomik alanda birinci adımı, emekten yana,
emekcilerin yönetim ve denetimine doğrudan doğ
ruya katıldığı piônlı bir devletctltk sistemidir.

Bu sistemde kamu sektörü ağır basar ve itici;
yönetici rol oynar.

b) Çelik ve Makine Sanayii ile enerji kaynak
ları gibi sanayiln kilit noktalarının genellikle ağır
sanayiin, madenciliğin ve büyük ulaştırma, ihracat,
ithalôt işleri ile bankacılık ve sigortacılığın Ana
yasa'da önçörüten ilkeler lçlnde devlet eliyle yürü•
tülmesi gereklidir. Bu alanlarda özel sektör ver
dımcı durumdadır.
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c) Emekçilere, insan onuruna uygun bir hayat
seviyesi sağlamak ve bu seviyeyi devamlı olarak
yükseltmek, işsizliği ortocon kaldırmak, ancak dev
let eliyle yürütülecek hızlı bir sanayileşme ile müm
kündür. • Ancak, devlet eliyle yürütülen bir sana·
yileşme, işletmelerin. devletleşmesl ve en ileri tek
niklerin kullanılması işçilerin yararına olur.

c) lşct sınıfının devrimci bir nltellı:)e erişmesi
ve bilinclenmesl ancak yurt ve dünya olaylarının
emekçiler acısından ve bilimsel yoldan değerlen
dirilmesine bağlıdır. Bilim, işçi sınıfının en önemli
mücadele aracıdır.

d) Köylümüzü uygar yaşama şartlarına kavuş
turmak ve sanayileşmemize temel ve destek olmak
üzere, köklü bir toprak. reformu zorunludur. Bunun
aynı zamanda işsizliği önleyici bir yararı da yar·
dır.

e) Emekçilerin, tüm haklarını olabilmesi yalnız
mesleki mücadele ile mümkün değildir. Bunun ya
nısı ra Anayasa'daki demokratik haklarını kullana
rak, siyasi mücadele yapmaları da gereklidir. Bu
mücadele, lşcı sınıfını varlığının tam bilincine ka
vuşturarak, insanın insanı sömürmesi esasına kar
şıt bir amaç güder.
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Madde 4 - OISK'in başlıca görevler! şun
lardır:

a) Bütün lşcllerln kendi ana işkolları sendika
larında toplanmasını ve bunların da OISK'te bir ara
ya gelmelerini sağlamak, DISK'I Türkiye'nin en
güçlü ve en etkili meslek örgütü haline getirmek,

b) Türk işet hareketinin izleyeceği politikanın
ana çizgilerini saptamak ve hareketin birlik ve be-
raberliğini sağlamak, • •

c) Toplu sözleşme ve grev düzeninin, Anaya
sa'da yer aldığı bicimde uygulanmasını ve bunların
başarı lle yürütülmesi için gerekli. sendikaiararası
dayanışma ve işbirliğini sağlamak,

c) Calışma hayatını ve sosyal güvenliği dü
zenllyen yasaların, işçiler yararına olmayan hü
kümlerini değiştirmek ve • yeni yasalarda bunları
daha da iyileştirmek lcln caba harcamak,

d) [şçllerln cıkarlarıyia ilgili ·ceşitli toplantı, ku
rul, konferans ve örgütlere katılarak, bunların
DISK'in ilkelerine uygun bicimde kararlar almala
rına caiışmak,
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e) Türkiye dışında olup da işe! sınıfı yararına
çalışan ve DISK'in ilkelerine uygun doğrultuda gö

. • rüş sahibi olan uluslararası işçi örgütleriyle işbir
liği yopmak, bu gibi kuruluşlara üye .olmak sure
tiyle işçi dayanışmasının ürünlerinden yararlanmak,

f) lşcnerın mesleki bilgilerini arttıracak ve
genel kültürlerini geliştirecek her türlü eğitici ey
lemlerde bulunmok, sağlık ve spor tesisleri, kitap
lık, basımevl ve "benzert kültürel tesisler kurmak,
işçilerin boş zamanlarını değerlendirmeleri için
olanaklar sağlamak,

g) lşcilerln refahını veya mesleki çıkarlarını
• ilgilendiren koıiular üzerinde bilimsel incelemeler
yapmak ve bu amaçla bir crcştırmc bürosu kurmak,

h) işçiler totn her çeşit kooperotlfler veya şir
ketler, tolll siteleri kurmak, bu gibi girişimlere yar
dım etmek ve görevlerini yerine getirebilmek için
her türlü mülk edinmek ve işletmektir. -

Madde 5 - o) DİSK, kendi bünyesinde bulu
nan· sendikaları,-her yönü ile bir güç birliği temel
esası içinde birleştirir. Ve sendikaların her türlü.
çalışmalarını DiSK içinde aslına uygun bicimde
plönlaştırır ve organize eder.
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b) DiSK üyesi sendikalar, AnatOzüklerl için,
DİSK Anatüzüğüne bağlılık ve uygunluk bakımından
DİSK tarafından hazırlanacak tip statüsünü esas
alır ve kendi sendikalarının veya lşkolunun ôzelll
ğine göre bu tip statüye eklemeler yapar.
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BÖLÜM-il

OV ELiK

A - Üyeliğin Kazanılması:

Madde 6 - DISK'e üye olabilmek için:
o) Yürürlükte olan yasalara göre kurulmuş

işçi sendikası olmak,
b) DISK'in Anatüzüğünü, kuruluş blldlrlsinl ve

Anatüzüğe bağlı yönetmeliklerdeki hükümleri 1<:ı•
bul etmek ve kendi Genel Kurulunca yasalara uy
gun nitelik ve biçimde DİSK'e üye olma kararı al•
mak şarttır.

Madde 7 - Kendi Genel Kurulunda DISK'a üve
olma kararı alan Sendikanın yetkili yöneticiler!, bu
kararı en geç iki hafta içinde DİSK Genel Seı<.-e•
terllğlne göndermek suretiyle üyelik talebinde bu
lunur.

',...

------



Madde a.- D(SK'e üye olma konusundaki Ge
net Kurul kararını, ilgili sendikanın yetkili yönetici
leri DİSK Genel Sekreterliğine bildirmediği tckdlr
de, bu husus, adı gecen sendikanın DİSK üya•;ğ"
ne kabulüne engel olmaz. Böyle bir durum karşı
sında ilgili sendika üyeliğe kabul edildiği tal<:rfacıu
işbu Anatüzüğün 7. maddesindeki görevi yapm'l
yan ilgili sendika yöneticilerinin bu konuda crd
düşünceli olup olmadıkları araştırılır. Maksat!ı ısa
ter, haklarında hukuki kovuşturmaya bcşvurutduqu
gibi, ilgili sendikanın genel kuruluna şikôyet edilir
ve görevden düşürülmeleri istenir. İlgili sendil<ıJ
genel kurulu, DİSK'in isteğine uymadığı tekdirde o
ondan başlıyorok sendika DİSK üyeliğinden kan
diliğinden düşer.

Madde 9 - Bu Anotüzüğün 7. maddeslrı:lekl
gibi DİSK'e üye olma kararı olan sendikaların
DİSK'e üyelik konusu, DİSK'in ilk Yönetim Kurulu
toplantısında görüş_ülüp karara bağlanır.

DİSK Yönetim Kurulunca, DİSK'e üyeliği kn
bul edilen sendika, DİSK'e üyelik kararı aldı{1ı
kendi genel kurul toplcnnsırun tarihinden itibaren
DİSK'e üye olur ve bu tarihten başlıyarak DİSK'e
ait yükümlülüklerlnl yerine getirir.



. Üyeliği kabul edilmeyen sendikanın DlSK'ln
ilk Genel Kuruluna başvurma hakkı saklıdır. Bu
takdirde DİSK Genel Kurul kararı kesindir.

Madde 10 - DİSK üyesi bir sendikadan cvn- •
larak kurulan yeni bir sendika, DİSK'e üye olamaz.
Ancak hukuki zorunluk sebebi ile DİSK üyesi bir
sendikadan ayrılan ve kurulan sendikanın DiSK'~
üye olma hakkı saklıdır..

Madde 11 - Aynı işkolunda birden fazla serı
dikanın DİSK üyeliğine kabulü mümkündür.

Ancak bu konuda bu send,kaların,
a) Birbirleri ile mücadele halinde olup olma

dıkları,
bl Aralarında mücadele varsa dahi DlSK to

rafından lşcinlrı yararına olarak bu mücadelenin
kaldırılamayacağı,

c) Yöneticilerin arasında vazgecllmez anlayıı,
farklarının veya küskünlüklerinin olup olmadığı,

d) Belirli bir süre lctnde DlSK'in temel llkEııorl
acısından birleştirilmelerinin mümkün olup olmcoı
ğı gözönünde tutulur.

B - Üyelikten Ayrılma:

Madde 12 ...; a) • DiSK üyellğl~den ayrılmak
isleyen Oya sendikanın, kendi genel kurulunda ya-
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salara uygun nitelik ve biçimde karar alması
şarttır.

b) DiSK üyeliğinden ayrılma isteğinde bulu
nan sendikanın yetk!II ·yöneticl!erl, bu konunun gö
rüşüleceği sendika genel kurul toplanti'sından en
geç 15 gün önce, durumu DiSK Genel Sekreterli
ğine ..bildirir. Çekilme kararının alınacaQı genel ku
rul toplantısında DİSK'in _yetkili bir temsilcisi bu
lunur. Ve görüşlerini sözlü olarak açıklar.

c) DlSK'ten ayrılan sendika, genel kurulunda
ayrılma kararı aldığı tarihten itibaren DİSK'e kor
şı yükümlü olduğu üyelik aidatını üç ay daha öde
mekle yükümlüdür.

C - Üyelikten Çıkarılma:
Madde 13 - DİSK'in Anatüzüğüne ve yetklll

organların kararlarına uymayan sendika vönetıcne
rl veya DİSK'te görevli üyeleri ferden DiSK üye
liğinden veya bu görevden DİSK Yürütme Kuru
lunurı" isteği ve Onur Kurulunun kararı ile çıkarı
lırlar. Cıkarııan yöneticilerin kendi Sendikalarının
Genel Kurulları DİSK tarafından uyarılır. Uyarıya
rağmen DİSK'in çıkardığı yöneticilere görev veren
üye sendikalar DİSK Yönetim Kurulunun isteği ve
Onur Kurulunun kararı ile DİSK'ten çıkarılırlar.



Yukarıdaki fıkralar uyarınca DlSK'ten çıkarılan
üye Sendikanın, DİSK Genel Kuruluna itiraz hok
kı vardır. Genel Kurul çıkarma kararını onayladığı
takdirde üye Sendika bildirimden başlıyarok, yasal
süre içinde bu karar aleyhine iş mahkemesine iti
razda bulunabilir. İş ·Mahkemesinin kesinleşmiş ka
rarına göre davranılır.

Madde 14 - Aynı işkalunda birden fazla
DiSK üyesi Sendikanın belirli bir süre içinde bir
leştirilmesi için, DİSK Yürütme Kurulunca özel bir
BiRLEŞTİRME KOMİSYONU kurulur, Ve belirli bir
leştirme süresi Yürütme Kurulunca saptanır.

BİRLEŞTİRME KOMİSYONU : Birleştirilmesi
gerekli üye sendikaların yöneticilerinden gerekil
açıklamayı alır. Bu sendikaların durumunu bizzat
tetkik eder. Ve en iyi birleşme formülünü bir ra
porla DİSK Yürütme Kuruluna bildirilir. Yürütme Ku
rulu formül gereğince birleşme konusunda ilgili
sendikalara gerekli bildirimi yapar. ilgili sendika
başkanları en geç iki hafta lcinde DlSK'e cevap

. vermekle yükümlüdür. Bundan kaçınan sendikanın,
birleşme konusundaki DİSK teklifine (Hayır) cevn
bı verdi!;'il anlamında kabul edilir.

Birleşme konusundaki DİSK tarafından öneri-
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len formüle (Hayır) diyen sendika kendiliQinden
DİSK üyeliğini, (Hayır) cevabını verdiği andan ve
ya cevaps,:ı: olarak geçirdiği iki haftalık sürenin bl
timinden başlayarak yitirir ve DISK'ten ayrılmış
olur.

Birleşme formülü hakkında DİSK Yürütme Ku
rulu yetkilileri ile kendiliğinden DİSK üyeliğinden
oyrılan sendikanın DİSK dışında hukuki yollardan
ha_k orama yetkisi saklıdır. İlgili sendikaların iki
haftalık cevap verme süresi, ilgili sendikaların tek
lifi ile nedeni olumlu görüldüğünde, DİSK Yürüt
me Kurulunca uzatılabilir.

Madde 15 - DİSK'ten ayrılan veya üyelikten
çıkarılan veya kendiliğinden DİSK üyeliğinden dü
şen send.kc, DİSK aidatlarının peşin ve işlemeden
ödenmesi nedeni ile, DİSK üyeliğini kaybettiği an
dan başlıyorak üc oydan daha fazla süre lçin al
dat ödemiş durumda olsa dahi, bu fazla ödenmiş
miktar, DİSK tarafından ilgili sendikaya hiç bir su
retle geri verilemez ve ilgili sendikanın bu konu
da DİSK'ten herhangi bir istekte bulunmaya hakkı
yoktur. .
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BÖLÜM-ili

ÖR~ÜT YAPISI

Madde 16 - A) DİSK'in karar organları şun
lardır:

a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Yürütme Kurulu
d) Denetim Kurulu
e) Onur Kurulu

B) _DISK'in danışma organları şunlardır:

a) Başkanlar Konseyi
b) Genel Temsilciler Meclisi
c) Bölge Temsilciler Meclisi
d) Bölge Temsilcilik Kurulu

Madde 17 - a ) Genel Kurul DİSK'ln en yük·
sek organıdır. DİSK'e üye sendikaların delegele
rinden kurulur.
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b) Genel Kurula katılacak !iye sendikaların
delge sayısı aşağıdaki biçimde ve oranda hesap
lanır ve saptanır.

1 - Üye sayısı 1000'e kadar olanlar 1 delege,
2 - Üye sayısı 1000'den yukarı olanlar her

1000 üye tam soyısı için 1 delege, (Artık üye sayı
sı 500'den fazla ise 1000'e tcmcmlonır.l

3 - Yürütme Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu
üyeleri, Denetim· Kurulu ve Onur Kurulu üyeleri,
DİSK'e üye sendikalardan birinin üyeliklerini yitir
memiş iseler, DİSK Genel Kurulunun doğal üyesi
dirler. Genel Kurulun toplanma gününde görevde
bulunan seçimle işbaşına gelmiş DİSK Bölge Tem
silcileri de Genel Kurulun Doğal Delegesidir. Bun
lar üye sendlkolcrdcn seçilerek gelecek delegeler
arasında olamıyacakları gibi. üye sendikaların kon
tenjanlarına da tabi kılıiıamazlar.

c) işbu maddenin (b) fıkrası uyarınca sendl
kolorın sececeklerl delege sayısı, DİSK tarafından
daha önce tesbit edilerek üye sendikalara bildirilir.

Üye sendikaların sececekleri delege sayısına
esas teşkil edecek olan, sendikaların işe! üyelerinin
sa·{ısı, DİSK Genel Kuruluna sunacak raporlar için
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devre sonu olarak tesblt edilecek •• tarihten önceki
son altı oy içinde, üye sendikaların işçi üyelerin-

• den alınan DİSK aidatına göre üye sayısının orta
loması bulunarak tesblt edilir.

d) DiSK Genel Kurulunun acılış tarihi ile,
Qye. sendikanın Dİ_SK'e üyeliğinin kabul edildiği
DiSK Yönetim Kurulu karar tarihi itibariyle, üyelik
kıdemi üç oydan az olan sendikaların. delegeleri
Genel Kurulda oy hakkına sahip değildir.

• . Madde 18 - DiSK Genel Kuruluna üye sen
dikalardan gönderilecek delegeler; sendika ana
tüzüğünde buna dair hüküm yoksa, üye sendika
nın son genel kurul toplantısında, Genel Kurul ta
rafından· seclllr. Her delege ıcın ayrıca bir de ye•
dek delege secilir.

Madde 19 - a) Olağan genel kurul, yasanın
saptadığı en uzun süreye uygun olarak toplanır.
Bu ana tüzüğün 20. maddesindeki blçlm ve neden
dışında do olağanüstü Genel Kurul, gerektiğinde
toplantıya cağrıloblllr.

· · Olağan veya olağanüstü genel kurulların top
lantıya çağrılması, Yürütme Kurulu veya Yönetim
Kurulu tarafından kararlaştırılır. Genel Kurulun
gündemi, yeri, günü ve saati, Genel Kurulun top-



lcntıya cağrılmcsına karar veren kurul tarafından
saptanır. Böyle bir saptama almadığı hallerde bu
yetki ve görev Yürütme Kurulundadır.

Yürütme ve Yönetim Kurullarından biri torcün
don Genel Kurulun toplantıya • çağrılması mümkün
olmadığı hollerde veya gerektiğinde olağan veya
olağanüstü Genel Kurut, Genel Başkan tarafından

• toplantıya_ cağrılabllir. Bu takdirde toplantının gün•
demi, yeri, günü ve saati genel başkanca saptanır.

b) Genel Kurul toplantısının gündemi, yeri,
günü ve saati, en az 15 gün önce iki gazete ile
duyurulur. Ayrıca Genel Kurulun toplanacağı yö
renin en yüksek mülkiye ômlrine de durum yazı ile
bildirilir.

c) Genel Kurula sunulacak bütün raporlar
ile gelecek devreye ait bütçe teklifi, Genel Kurul
toplantısı tarihinden en az 2 hafta önce üye sen
dikalara yeteri kadar gönderilir.

d) Genel Kurul, mülkiye ômlrine blldlrllen, ga
zetelerde duyurulan gün, saat ve yerde toplanır.

e) Birinci toplatıdo yeterll sayı sağlanamazsa,
ikinci toplantının yeri, günü, saotl ve gündemi ye
niden mülkiye amirine bildirillr ve iki gazete ile
duyurulur. ikinci toplantı birinci toplantı gününden
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en çok onbeş gün sonra yapılır. Bu toplantı da
Genel Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sa
yılarının toplamının iki katından ez olmamak kay
dıyla yapılır.

Madde 20 - a) üye sendika sayısının 1/5 •
oranındaki sendikaları.n yazılı başvurmaları üzerine,
Yürütme veya Yönetim Kurulu, Genel Kurulu ola
ğanüstü toplantıya çağırır.

b) Olağanüstü genel kurul toplantısını ıste-'
yen üye sendikalar, görüşülecek konuları gerekçe
leri ile birlike apaçık olarak yazılı başvurmaların
da bellrttrler,

c) Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yol•
nız gündemdeki konular görüşülür.

Madde 21 - Genel Kurul gündemi, Yürütme
veya Yönetim Kurullarından biri tarafından hozrrlo
nır. Gündeme yeni bir madde eklenmesi için Genel
Kurula katılan delegelerden 1/10'inin • yazılı öner
gesi şarttır. Gündemdeki bir maddenin çıkarılması•
lcln mevcudun 2/3'slnln yazılı isteği gerekir. Tü
zükte gizli oy zorunluğu ön görülmeyen konularda
acık oylama biçimi uygulanır. Ancak Genel Kuru
lun gizli oylama yapılmasına ilişkin karar verme
hakkı saklıdır. Kararlar, tüzükte aksi yazılı olma-
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dıkcc hazır bulunan delegelerin oy çokluğu ile
olmır,

Madde 22 - Genel Kurul, Genel Başkan ve
ya onun yokluğunda Genel Sekreter torofındon
ocılrr. Yoklama yapılır. Delege adedinin vcnsın
dan bir fazlası varsa toplan_tı açılır ve bir başkan,
ll<i başkan yardımcısı, gereği kadar yazman seci
lir. Bu seçimler ile komisyon sectmlert acık oy ile
yapılır. Genel Kurul başkanlık divanı delegeler
orasından seçilir.

C - Genel Kurul yetkileri:

Madde 23 - o) Ana tüzükte değişiklik
yapmak,

(Ana tüzük değişikliği, Genel Kurulda hazır bu
lunan delegelerin en az 2/3'sinin çoğunluk kararı
ile yapılır.)

b) Yönetim ve Denetim Kurullarının rcporlc
rını görüşüp karara bağlamak ve yöneticileri akla·
mok veya . haklarında dava acılmasıno koror
vermek,

c) Onur Kurulu kararlarına karşı yapılacak
başvurmaları görüşüp karara bağlamak, cıkcrmc
kararlarını onaylamak,



d) Bu ona tüzükte yazılı -ornce ve görevle
rin gerçekleşmesi yolunda yöneticilere ve konfe
derasyon organlarına öneri vermek ve gerekli ka
rarlar almak,

e) Yönetim, Yürütme, Denetim ve Onur Ku
rulu üyelerin! gizil oyla seçmek,

f) Konfederasyon organlarında görev alon
yönetıcllere verilecek ücretlerle her türlü ödenek
ve yollukları, bütçeyi görüşüp karara bağlamak.

D - Danışma Organları:

Madde 24 - a) Başkanlar Konseyi:
DİSK Başkanlar Konseyi, Genel Başkanın baş

kanlığında, DİSK Yürütme Kurulu üyeleri ve DiSK
üyesi sendikaların Genel Başkanlarının katılması .
ile kurulur.

Konsey, en geç üç ayda bir Genel Başkanın
gerekli gördüğü zamanlarda toplanır ve günde
mindeki konuları görüşür.

. Başkanlar Konseyi, Genel DiSK karar organ
ları açısından lstlşorl bir organdır.

b) Genel Temsllcller Meclisi:

'Genel Temsilciler Meclisi, DiSK Yürütme, Vö
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netim, Denetim ve Onur Kurulları üyeleri, DiSK
üyesi sendikaların Genel Yürütme ve Yönetim Ku
rulları üyeleri ile DİSK üyesi sendikaların bal)lı
şube başkanları. DİSK Bölge Temsllcllerl ve sen-
, dika bölge temsilcileri, sendikaların örgütlü bulun
dul)u tüm lşyeri sendika baştemsilcller! ile - top
lantının yapıldı0r ildeki _işyerı sendika tenisllcllerl•
ntn katılması ile kurulur.

Toplantının yapılacağı 11 • dışından katılacak
temsilciler, DİSK Yürütme Kurulunca sendikaların
durumu gözönünde bulundurularak saptanır.

Genel Temsilciler Meclisi en gec yılda bir
DİSK Yürütme Kurulu kararı ile toplanır ve toplcn
tı divanını DiSK Yürütme Kurulu yônetlr. Genel
Temsilciler Meclisi DİSK Yürütme Kurulunca hozır
!anan gündemindeki DiSK ve işçi sınıfı sorunları
ile genel yurt sorunlarını görüşür ve_ DiSK karar
organları ocıeındcn bir danışma organıdır.

c) Bölge Temsllcller Mecl!sl:
DİSK Bölge Temsllcjler Meclisi, DlSK Bö!ge

Temsilcisi başkanlığında DİSK üyesi sendikaların
o bölgedeki teşkilatlarında bulunan seçimli yöne
ticilerin veya gecicl bir süre için seclmll yönetici
kadrosuna -genel merkezce ana tüzüğüne uygun



alanmış • yöneticilerin ve DiSK üyesi sendlkclcru
baOlı o bölgedeki lşyerl sendika boşternsltcllert ile
toplantının yapıldığı ildeki işyerl sendika temsllcl
ferinin katılmosı ile kurulur.

Toplantının yopıldıOı il dışından katılacak
temsilciler DİSK Yürütme Kurulunca Sendikaların
durumları gözönOnde tutularak saptanır.

. Bölge Temsilciler Meclis! DİSK Bölge Temsil
~l~Jnln çağrısı ile DiSK Genel Yönetim Kurulunun
olağan toplantı gününden en gec bir ay önce top
lanır ve o bölııenin DİSK, DISK'e üye sendikalar ve
lşcllerle ilgili bölge sorunlarını görüşür ve korur
laştırır.

Bölge Temsilciler Meclisi danışma organıdır.
DİSK Bölge Temsllclslne ve o bölgedeki üye sen
dikaların yöneticilerine ışık tutar.

Bölge Temsilciler Meclisinin istek ve önerllerl
ne ilişkin görüş ve kararları, DiSK Yürütme Kuru
!unca gözden geclrildlkten sonra mümkün olonlo
rı uygulomayo konur veya Genel Yönetim Kurulu
gündemine alınır.

d) Bölge Temsllcilik Kurulu:

Bölge Temsllcilik Kurulu, Bölge Temsilcisi baş
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kanlığında, DISK'e üye sendikaların o· bölgedeki·
Bölge Temsilcisi veya Şube Boşkanları ile o bölge
de Bölge Temsilciliği veya Şube örgütü olmoyan ve
oncok o bölgede üyesi bulunan sendikaların Ge
nel Yürütme Kurullarınca o bölgedeki üyeleri ora
sından seçip göndereceği bir Temsllclslnln kcnl
ması ile kurulan bir danışma organıdır.

Bölge Temsllcislnin gerekil gördüğü . anlarda,
• Bölge Temsilcisinin çağrısı ile toplanır. Gündemin-··
deki Bölge sorunları ile ilgili konuları görüşür,
{Toplanma cağırısı konusunda Yürütme Kurulu
yetkisi saklıdır.)

E - Yönetim Kurulu :

Madde 25 - a) DiSK Yönetim Kurulu, Yürüt·
me Kurulu üyeleri· ile Genel Kuruldan secilen 20
asil· üye ile Denetim Kurulu Başkanından oluşur.

b) 20 asil. üye Genel Kurulda, DİSK üyesi
sendikaların üyeleri arasında gizli oy. ve salt. co•,
ğunluk usulü ile seçilir, Genel Kurulda ·20 yedek
üye için de ayrıca oylama ve aynı usul ile seçim
yapılır. Salt coğunluk oyunu alamayan üyelikler
lçln turlama yapılır. Yönetim Kurulu üyeliğine bir
DİSK üyesi sendikadan üçten fazla üye secllemez.
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c) DiSK Yönetim Kurulu üyeliği için adaylık
koyma usulü zorunludur, Ve aday olmak için DiSK
üyesi bir sendikanın aidat ödemekte olan geçerli
üyesi durumunda bulunmak yeterlidir,

dl Genel Kurulda delege olarak hazır bulu
nanlar adaylığını sözlü olarak koyabilir. Genel Ku
rulda delege olarak hazır bulunamıyanların daha
önceden DiSK Genel Başkanlığına veya Genel Ku
r~I Divan Başkanlığına adaylıklarını yazılı başvur
ma ile bildirmeler! veya üyesi bulunduğu sendika
genel başkanının genel kurulda sözlü olarak ilgili
kişinin aday olduğunu açıklaması gerekil ve zorun
ludur.

e) DiSK üyesi bir sendikanın geçerli üyeliği
ni herhangi bir nedenle yitiren veya üyesi bulun
duğu sendikası herhangi bir nedenle DiSK üyeliğin
den çekilen veya düşen üye, otomatikman DİSK
Yönetim Kurulu üyeliğinden düşer.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Madde 26 - DİSK Yönetim Kurulu:
a) Genel Başkan Vekillerini seçer,
b) En az, altı oyda bir Yürütme Kurulunca

saptanan yerde toplanır. Yürütme Kurulunun hn-
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hazırladığı gündemdeki konuları görüşür, karara
bağlar. Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eksikllğl
halinde toplantı başkanının katıldığı taraf çoğun•
tuğu alır.

c) Dilediği konuları Yürütme Kuruluna hcvc
le eder. Yürütme Kuruluna aktarılan kararların uy
gulanışından doğacak sorumluluklar Yönetim Ku
ruluna aittir. • Yönetim Kurulunca verilen kararları

• Yürütme Kurulu belir11 bir süre için ertelemek Is•
terse, erteleme gerekçesiyle birlikte Yönetim Ku
rulunu olağanüstü toplantıya çağırır.

d) DiSK çalışmaları hakkında Yürütme Ku- .
rulunca hazırlanan hesap ve çalışma raporlarını,
kararlarını ve eylemlerini gözden geçirir. Ancıü
zük ve Genel Kurulca verilmiş. kararlar üzerinde
yorumlar yapar, Yürütme Kuruluna öneriler verir.
Hesaplarda yolsuzluk görürse durumu Denetim
Kuruluna duyurur.

e) Uluslararası örgütlerce verilen bursların
kullanılmasını düzenler. Burslyelerde aranacak ni
telikler yönetmelik ile saptanır.

f) 275 sayılı Toplu iş Sözleşmesi, , Grev ve
Lokavt Konunu uyarınca Yüksek Hakem Kurulu ile
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Yüksek l.Jzlaştırma Kurulunda lşcüerl temsil ede
cek hakemleri secer.

g) Asgari Ücret Tesbit Komisyonuna katıla
cak ışcı üyesinin seçimini yapar. iş ve işe! Bul
ma Kurumu, lşci Sigortoları Kurumu, Çalışma Mec
lisi, Genel Kurul toplantılarına katılacak delegele
rin lşkollcn esasına göre secımlerını yapar.

h) Denetim Kurulunun vereceği rapor üze
rlne gerekirse Genel Kurulu olağanüstü toplantıya
çağırır.

• ıı Yasalara göre lşci temsilcisi •gönderilmesi
gereken yerlere gid~cek temsilcileri secer,

i) DİSK adına bildiri, beyanname veya ben
zeri yayınları yayınlamaya karar verir ve yayınlar.

Madde 27 - Yönetim Kurulu gündemine ek
lenecek maddeler icin yazılı •önerge vermek zo
runludur. Önergelerin gündeme alınması çoğunlu
ğun oyu ile olur.

Madde 28 - Herhangi bir nedenle Yürütme
Kurulundan boşalan yerler ilk Genel Kurula kadar
geceril olmak üzere, Yönetim Kurulunda Genel
Kuruldaki usul ile doldurulur,

F - Yi.lrütme Kurulu :

Madde 29 - o) Yürütme. Kuru!u Genel Baş
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kan, Genel Sekreter ve Genel Kurulca secilen beş
üye almak üzere, yedi kişiden kurulur.

b) Genel I<urulda beş Yürütme Kurulu üye
sinin secimi Genel sekreter seçimindeki usul ile
yapılır.

c) Yürütme Kurulu en az haftada bir topla
nır.. Başkan dahil her üye bir oya sahiptir.

Madde 30 - Yürütme Kurulunun herhangi bir
üyesinin:

a) Meşru veya yazılı özüre dayanmaksızın
erke arkaya Yürütme Kurulunun üç toplantısına
gelmediği,•

b) Anatüzük hükümlerine ve alınan kararlara
uymadığı,

c) Sıfat ve yetkilerini kötüye kullandığı,

dl DİSK'in veya DISK'e üye sendikaların onu
runu lekeleyen eylemlerde bulunduğu;

Belgelerle kanıtlanırsa, sucu işleyen hakkın
da diğer Yürütme Kurulu üyeleri veya onuru le
kelenen üye sendikanın yazılı müracaatını alon
Yürütme Kurulu üyelerinden biri durumu bir ra
porla Yürütme Kuruluna bildirir ve Yönetim Kurulu
toplantıya çağrılır.
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Yönelim Kurulu olaya ait belgeler üzerinde
inceleme yaptıktan ve yüzleştirmeden sonra. sucu
sabit görürse, şikôyet edilen üye hakkında geçi
ci olarak görevden uzaklaştırma kararı verir. Du
rumu ayrıca DİSK Onur Kuruluna da blldirir. Aksi
olduğunda, şikayet eden veya edenlere· aynı hü
küm uygulanır. Onur Kurulu kararı ile görevden
uzaklaştırılan Yürütme Kurulu _üyelerinin Genel
Kurula başvurma hakkı vardır.

(Genel Başkanı yargılama_ yetkisi, Genel Ku
rula aittir.)

G - Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri :

Madde 31 - Yürütme Kurulunun görevler! ve
yetkileri şunlardır:

o) DİSK'in amaç ve ilkelerinin gerçekleşme•
sinden birinci derecede sorumludur. Türk işçi hare
ketini ilgilendiren her çeşit konuyu izler. DİSK adı
na blldirl, beyanname veya benzeri yayınlara ko
ror verir ve yayınlar. DİSK Yönetim Kuruluyla, DİSK
Yürütme Kurulu dışında diğer organlar tarafından
yayınlanan bildiri, beyanname ve benzeri yayınlar
DİSK'i bağlamaz ve DİSK bu nedenle sorumlu tu
tulamaz,

b) Amaç ve ilkeler! gerçekleştirmek, örgüt-
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lenmeyl çabuklaştırmak ve üye sendikalar arası
birlik ve beraberliği sağlamak lcln yurdun çeşltl!
bölgelerinde temsilcilikler kurmak,

c) DİS_K amaçlarını gerçekleştirmek ve üye
sendikaların ihtiyaçlarını karşılamak için ihtisas
daire ve büroları kurmak ve bu daire ve büroların
çalışma programlarını hazırlamak,

d). Üye sendikaların yapacağı toplu iş söz
!eşmeleri için gerekli bilgiyi toplamak, değerlendir•
mek ve sendikaların yararlanmalarına sunmak,

e) Anatüzük hükümlerini aynen uygulamak,

f) DİSK'in bütün organlarında çalışacak ki·
'\ şilerin atanmalarını yapmak ve bunların· ücretleri

ni saptamak.

g) işveren veya işveren örgütleri ile toplu iş
sözleşmelerine temel alacak ilkeler konusunda an
laşmalar yapmak,

h) Acele durumlarla DiSK Yönetim Kurulu
yetkilerini kullanmak ve karar almak, (Bu .durum
da konu Yönelim Kurulunun ilk toplantısına su
nulur.)

Madde 32 - a) DİSK işlerinin iş bölümü
sistemi içinde daha intizamlı ve yararlı yürüyebil•



mesi için, ihtisas daireleri. kurulmuştur. Bu daire
ler şunlardır:

1 - Koordinasyon Dairesi,
2 - Örgütlenme Dairesi,
3 - Eğitim Dairesi,
4 - Toplu Sözleşme Dairesi,
5 - Mali işler Dairesi,
6 - Basın-Yayın ve Tanıtma Dairesi,
7 - Hukuk İşleri Dairesi,
8 - Personel Dairesi,
9 - Dış İlişkiler Dairesi,

10 - Sosyal İlişkiler Dairesi,
11 - Araştırma ve Etüd Dairesi,
12 - ücret ve Ekonomi Politika Dairesi,
b) Yürütme Kurulu lüzumlu gördüğü işler için

yeni daireler kurmaya veya kaldırmaya yetkilidir.

c) Yürütme Kurulu, dairelerin kendileri ıcln
de iş organizasyonu temin için, servis, büro gibi
sınıflamalar yapar, ücretli kademelerini tesbit eder,
memur, sekreter, uzman, organizatör gibi ücretli
kadrolarına atamalar yapar.

d) Dairelerin kuruluş, görev, yetki ve sorum
lulukları özel yönetmeliklerle düzenlenir.

e) Her daire, bir Yürütme Kurulu üyesinin
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başkanlığında yürütülür. Bu sebeple, daire boşken
lıkları lcln, Yürütme Kurulu kararı ile Yürütme
Kurulu üyeleri arasında görev bölümü yapılır. Dal•
re başkanlıkları değişimi de aynı yolla yapılır. •

f) İhtisas daireleri genel merkez teşkilôtıdır.
Bölge Temsilciliklerinde de Genel Yürütme Kurulu
!tararıyla lüzum görülen dairelerin kolları kurulur.

Madde 33 - Genel Başkan, Genel Kurulda
hazır bulunan delegelerin 2/3 çoğunluk oyu ile
seçilir. Bu çoğunluk elde edilemediği takdirde oy
lama üçüncü tura kadar sürer, üçüncü turda da 2/3
çoğunluk elde edilemezse, üc turun oy toplamı bu-

-. lunarak en çok oy alan aday secllmlş olur.
Ancak, bu takdirde dahi, adayların üç turda

aldıkları oy toplamı, üc turda kullanılan oy top
lamının en az yarıdan bir fazlası olması şarttır.
Aksi halde secim yenilenir. Adaylar yeniden tesblt
edilerek secim 'turuno yeniden başlanır. Ve bu
usul secim sonuçlanıncaya kadar aynı şekilde de
vam ettirilir.

Aday tek olduğu takdirde, 2/3 çoğunluğa be
kılmaksızın, ilk tur sonunda tek aday secnm.ş
olur. Bu seçimler gizli oylama ile yapılır.

Madde 34 - DİSK'i, Anatüzükte başka hüküm



olmadığı hallerde, her bakımdan Genel Başkan
temsil eder. Görevini geçici bir süre lclrı vopcmn
yacağı zaman yetkisini Genel Başkan veklllerln
den birisine bırakır. Böyle bir durum yoksa Genel
Başkan Vekillerinln üyelik bakımından en kıdemlisi
başkana vekôlet eder.

o) Başkanlık Bürosu, Genel Başkan, Genel
Başkan Vekilleri ve Genel Sekreterden kurulur. Oc
lışması Genel Başkan tarafından düzenlenir.

b) En çok üc olmak üzere yeteri kadar Ge-
nel Başkan Vekili, Genel Başkan seçimindeki usul /
ile, Genel Başkanın göstereceği adaylar arasından (
Genel Yönetim Kurulu kararı ile seclllr. Genel Baş-
kan secim sırasında en _az bir fazla olmak üze-
re aday gösterir.

1 - Genel Başkanın Yetki ve Görevleri:

Madde 35 - Genel Başkanın görev ve yetki·
feri şunlardır:

o) DiSK adına demeç vermek, basın toplorı
tısı yapmak, resmi ilişkilerde bulunmak,

b) Gerektiğinde, Yürütme Kurulunun kararı
nı almadan 500.-TL. ya kadar harcama buyruğu
vermek,
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c) DİSK'I resmi ve özel kuruluşlar karşısın
·-- do; idari, mali, adli, mesleki hususlarda her ba
kımdan temsil etmek,

d) Anatüzük ve ona bağlı olarak çıkarılan
yönetmeliklerin uygulanmasını soğlamok,

e) DİSK'in idari ve mali birliğini ve DiSK
içinde uyuşum ve düzeni sağlamak, üye sendika
larla DİSK ilişkilerini yürütmek ve DİSK üyelerinin
haklarını kollamak, DISK'in tinsel kişiliğinln zede
lenmesine olanak vermemek,

f) Toplu iş sözleşmelerinin temel hükümlerlnln
kabulü için çalışmak, gerekil ortamı yaratmak,
ilişki ve girişimlerde bulunmak,

g) Gerektiğinde DİSK içinde olan veya olmı
yan kimselere belirll işlerin izlenmesi için temsil
yetkisi vermek, davaya vekalet vermek, sulh ol
mak, ibra etmek, davadan vazgeçmek ve davayı
kabul etmek, idari, adli, mali ve lcrai takibat yap
mak veya yaptırmak,

h) Grev halinde, bu hakkın iyi kullanılması va
başarı sağlanması için bütün olanak ve örgütleri
harekete geçirmek, yürütme komiteleri kurmak, ki·
şl ve g_ruplara özel görevler .vermek, greve kctılon
ların yararına ekonomik sosvcı ve kültürel anlaş-
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molor, yapmak, grev fonundan veya başka meşru
kaynaklardan yararlanarak ödemeler yapmak veya
yaptırmak,

ı) DİSK'te ücretle çalışanların terfilerini, yer
değiştirme ve atanmalarını, cezalandırma vecıkonl
malarını, Anaıüzüğe bağlı olarak çıkarılacak yö
netmelik hükümlerine göre yürütmek, uygulamak,
öneriler yapmak ve kararları yerine getirmek,

i) Gerektiğinde DİSK yapısı içindeki her tür-
lü haberleşme işlem ve hesaplarda kendisi veya
görevlendireceği kimseler eliyle incelemeler yapmak /(

k) Genel Sekreterlikçe yürütülmekte olan iş
leri yakından izlemek, gerektiğinde incelemek ve
açıklamalar istemek,

1) Kongreleri veya toplantısında bulunduğu
her, türlü konferans ve toplantıları açmak, baş
kanlığını yapmak veya toplantıyı yönetecek kimse
!eri atamak, kongre divanlarını seçtirmek, -

m) Yönetim Kurulu ile Yürütme Kuruı'u karar
larında, DİSK'in bütününü ilgilendiren veya DİSK'-

• in onuru ile ilgili ve DISK'i sorumlu durumda bı
rakması olanaklı konularda, konunun yeniden gö-

veya yaptırmak,



rüşülmesi lçtrı ilglll kurula geri vermek ve yeni
' den görüşülüp karara bağlanmasını istemek.

(Bu gibi durumlcrdo bu kararların yürütülme
si sonucundan Genel Başkan sorumlu değ:ldir.
Kararı veren kurulun karara katılan ve oy veren
üyeleri sorumludur. }

J - Genel Sekreter:
Madde 36 - Genel· Sekreter, DiSK Genel Ku

rulunda Genel Başkanın göstereceği· en az iki
aday arasından, Genel Başkanın secildiğl usul ile

• secilir. Genel Sekreter DİSK ücretli kadrosunda
olmak üzere bütün mesaisini DiSK'e verir. Genel
Sekreterin görev ve yetkileri şunlardır:

a} DİSK'in her türlü yazışmalarında, haber
olmada, DİSK'in cmoclon ile ilgili yayın ve istatis
tikleri derlemede, toplu sözleşmeye esos olacak
bilgileri toplamada görevlidir.

b) Yazışma ve işlemlerin düzgün işlemesin
den sorumludur.

c) Yürütme Kurulu toplantılarının gündemi
ni hazırlar ve Yürütme Kurulunu Genel Başkanın
bilgisl altında toplontıvo çağırır.

d) DiSK organlarının almış olduğu kararla
rın yürütülmesiyle görevlldlr.

-40-



e) DISK'ln Yürütme ve Yönetim Kurulu üye
lerinin 274 sayılı Sendikalar Yasasının 27, medde-
si uyarınca tutulması gerekil defter ve dosyaları- .
nrn tutulmasını ve kayıtların düzenll bicimde usu
ıüne uygun olarak yapılmasını sağlar.

f) Yasalar, Anatüzük ve yönetmelikler uyarın
ca tutulması gerekli defter ve dosyaların tutulma
sını ve kayıtların düzenli biçimde usulüne uygun
olarak yapılmasını sağlar.

g) DİSK'e bağlı tüm ihtisas bürolarının başı
dır ve DİSK'in yurt çapındaki örgütlenme çalışma
larını yönelir. U

h) DİSK'in her türlü iç çalışmalarını düzen
ler, örgütün düzenli ve verimli çalışmasını sağlar.

k - Denetim Kurulu :

Madde 37 - Denetim Kurulu, Genel Kurulca
seçilen 3 asil 3 yedek üyeden kurulur. Denetim
Kurulunca gizli oyla en çok oy verilen seclllr. Ken
di arasından bir başkan, bir raportör seçer.

Görev ve yetkileri şunlardır:
a) DİSK'in mali çalışmalarının denetimini

yapmak,
b) Denetimler! sırasında gördükleri herhangi
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bir yolsuzluk veya usulsüzlüğü, Yürütme ve Yöne
tim Kurullarına ve Genel Kurula bildirmek,

c) DİSK'e bağlı üye sendikalar hakkında ya
pılacak yakınma ve bildirim üzerine Yürütme Ku
rulunun iznini veya önerisini alarak, denetlemede
bulunmak ve raporunu DİSK Yürütme Kuruluna
vermek.

L - Onur Kurulu:

Madde 38 - Onur Kurulu, 5 asil 3 yedek üye
den kurulur. Onur Kurulu, Genel Kurulca gizli oylJ,
en cok oy olma u'sulü ile seçilir. Onur Kurulu ken
di arasından bir başkan ve bir raportör secer,
Onur Kurulu DİSK'in tüzel kişiliğine saygı gös
termeyen ve anatüzüğe aykırı davrananlar hck
kında Yönetim Kurulu veya Yürütme Kurulunun
vereceği rapor üzerine toplanır ve kararını ve
rlr.

Onur Kurulunun vereceği cezalar şunlardır:
1 - Uyarma,
2 - Kınama,
3 - Geçici çıkarma,
4 - Kesin çıkarma,
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B ÖL O M - iV

MALI HÜKÜMLER

Madde 39 - DiSK'in gelirler!:
a) Üye Sendikalardan alınan aidat gelirler!, • /'
b) Üye Sendikaların işçi üyelerinden alınan

aidat gelirleri,
c) Eğitim gelirleri,
d) Yasalara göre sağlanacak gelirler,
e) Bağışlar,
f) Mamelek gellrlerl,
g) Üyesi bulunduğu örgütlerle, uluslararası

öteki örgütlerden alacağı yardımlar,
h) DİSK üyesi sendikalardan alınan dayanış

ma gelirlerl,
1) Üye sendikaların üyelerinden alınan yıllık

dayanışma aidatı gelirleri.
Madde 40 - Üye Sendikaların aidatları:

• .
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DiSK üyesi sendikalardan her yıl Ocak ayın
da 1200.-TL. aldat alınır.

Yürütme Kurulu kararı ile bu aldat oyda 100.
TL. olarak do alınobillr.

Madde 41 - DİSK'e üye sendikaların üyeleri,
• DlSK'e ayda yasal brüt asgari günlük ücretin on
da biri (1/10) oranı tutarında aldat öderler.
. a) DİSK, işçi üyenin çalıştı~ı lşyerl müdürlü
ğüne yazılı talepte bulunmak sureti ile bu aidatı
her ay işçi ücretinden kestirebilir.

işçinin üye bulunduğu DİSK üyesi sendika,
DiSK aidatının kestirilip DİSK hesabına yatırılması
!le ilgili işlemin takibi acısından görevli ve sorum
ludur.

b) DİSK'e üye sendika, işçi üyelerinden bazı
lşyerlerinde çalışanlarına veya tümüne alt DİSK
aidatının işçi üyeleri adına DlSK'e Sendika tara
fından ödeneceği konusunda talepte bulunab:tlr.
DİSK'e yapacağı talepte, aldatın DİSK'e doğrudan
doğruya sendika tarafından ödeneceğini veya
DİSK'in bu aidatı sendikanın lşyerlerlnden alacağı
üye aidatı parasından kestirmesi gerektiğini belirt
niek zorundadır.

c) DlSK'e 0ye sendikanın işçi Qyelerlne alt



DİSK aidatının sendikanın lşyerinden olacağı aldat
porosmdon kestirmesini istediği takdirde, DiSK
tarafından ilgili işyerl müdürlüğüne ·yazılı talepte
bulunularak, DİSK aidatı, sendikanın alacağı aidat
parasından kestlrilir.

d) • DİSK'e üye sendikanın, işçi üyelerine ait
DİSK aidatının doğrudan- doğruya sendika tara
fından DİSK'e ödeneceğini bildirmesine rağmen,
bu ödentileri üç aydan fazla süre geciktirdiği ve
ya ödemediği takdirde, DİSK Yürütme Kurulu iş
bu maddenin (c) fıkrasındaki usule başvurabilir.
Böylece, sendikanın toahhüd etmesine rağmen [
ödemediği aidatlar, işyerlerinden alacağı aidat pa
ralarından kestirilir ve gelecek aylara ait aldat•
lor da her oy aynı şekilde işyerlerlnden kestirilir.
Bu mümkün olmadığı takdirde, işbu moddenfn (a)
fıkrası hükmü uygulanır.

e) Seadikanın yeniden talep ve taahhütte bu
lunması üzerine, bunun kabulü DİSK Yönetim Ku
rulu kararına bağlıdır. Sendikanın taahhüdünü ye
rine getirmemesinin tekerrürü halinde ödenmeyen
aidatlar için işbu maddenin (c) fıkrasındaki usu
le başvurulur ve konu ilk Yönetim Kurulu toplan
tısında gündeme alınır.
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f) işçi üyeleri adına DiSK aidatının sendika
tarafından ödeneceğine dair sendika taahhüdünün
yazılı olarak kaldırılması veya geri alınması he
llnde, işbu maddenin (a) fıkrası hükmü uygulanır.

Madde 42 - a) Her üye sendika ödediği al
dat ve bağışların denetimini kolaylaştırmak eme
cıyla mali raporlarını her dönem sonunda DİSK'e
göndermekle sorumludur.

b) Her ay, DİSK'e üye sendikaların bir evvel
ki aya ait aidat gelirleri aidat defterinden, DİSK
Genel Başkanlığınca görevlendirilen bir yetkili ta
rafından tetkik edilir.

DİSK'e üye sendikalar bu denetime kolaylık
göstermek zorundadırlar.·

Madde 43 - DİSK'in eğitim gelirleri aşağıda·
gösterilmiştir:

a) DİSK'in aidat gelirlerinin %5'1,
b) Üye sendikalarla birlikte düzenlenecek eş

ya piyangosu, gösteri, balo, sergi ve benzeri ça
lışmalardan elde edilecek net gelirlerin %25'1 eği
time harcanır.

Madde 44 - DiSK, Genel ve Katma bütçeli
• idarelerle mahalll idareler ve bunlara bağlı sabit
ve döner sermayeli kurumla, sermayesinin tamamı



devletçe verilmek suretiyle kurulan iktisadi teşek
kül ve kurumlarla, sermayelerinde devletin katkısı
bulunan bankalar komu kurumu niteliğindeki mes
leki teşekküller dahi olmak üzere, özel yasalarla
kurulan bankalarca ödenmiş serrnoveslnln en__ az
yarısına katılmak suretiyle kurulan teşekküllerle
bunların aynı oranda katılması ile kurulan müesse
selerden, işveren ve işveren örgütlerinden bağış
ve mali yardım kabul edemez.

Madde 45 - DİSK, tüzel kişi olarak siyası
partilerden veya onlara bağlı örgütlerden herhangi
bir suretle maddi yardım kabul edemez, maddi yor- (
dımda bulunamaz, onların teşkilôtı içinde yer
alamaz.

DAVANIŞMA FONU:

Madde 46 - DİSK bünyesinde yapılan grev
leri destekleme veya DİSK ilkelerini gerçekleştirme
mücadelesinde işten çıkarılan işçilere yardım yap
ma amacı ile DİSK hesabı içinde bir Dayanışma
Fonu kurulur.

a) DİSK üyesi sendika .üyelerinden her tak
vim yılında yasal brüt asgari günlük ücretin iki
katını aşmamak şartı ile, brüt bir günlük ücreti tu-
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torında dayanışma aidatı alınır. Bu aldat işçinin
çalıştığı lşyerinden kestirilir. Işclntn üye bulun
duğu DİSK üyesi sendika DiSK dayanışma aidatının
kestirilip DiSK banka hesabına vctmlmosı ile ilgili
işlemin takibi acısından görevli ve sorumludur.

b) Üye sendikalar, • bütçelerine fon koymak
veya gerekli organlarında karar almak suretiyle ye
ya gerektiğinde DiSK Yürütme Kurulunun isteği ile,
gücü oranında, DİSK Dayanışma Fonuna katkıda
bulunur.

c) lşct üyelerden • işyerlerinden kestirilerek
alınacak DİSK dayanışma aidatının yılın hangi ay
larında kesileceği DİSK Yürütme Kurulunca üye
sendikaların görüşü alınarak saptanır. Zorunluluk
olmadıkça bu aidatların ikramiye, birikmiş zam
farkları, yeni zam uygulaması gibi aylarda alınma
sına özen gösterilir.

Bu dayanışma aidatı en çok yılda iki taksitte
de alınabilir..

d) Dayanışma Fonu gelirleri DİSK'in banka
da açtıracağı özel bir hesapta toplanır.

Bu hesapta toplanan fon,
1. Üye sendikaların uyguladığı grevlerde üye

lerine ödenmek üzere istemler! üzerine DİSK Vü-



rütme Kurulunun 2/3 oyu ile alınan kararla baro
yada bağış olarak,

2. DİSK ilkelerini gerçekleştirmek amacı ile
yapılan girişimlerde işlerine son verilen DİSK'e
bağlı sendikaların üyelerine Yürütme Kurulu koro
rı ile sosyal yardım yada borç olarak verilme ama-

. cı dışında kullanılamaz.
Medde 47 - DİSK dayanışma fonu, Yürütme

Kurulu kararı ile örgütlenme, eğitim, grev ve lo
kavı giderleri gibi konularda ihtiyac karşısında bu
lunan üye sendikalara baro veya yardım Vermek
şeklinde kullanılır. Talepte bulunan sendikaların
gerekçeleri acısından durum tetkik edilmek sure
tiyle talepçi sendikalar arasında geçerlilik oranı

• gözönünde bulundurulur.
Dayanışma fonu, fondan verilen borcların ye

niden tahsili ve diğer bağış gelirleri ile beslenir.

Madde 48 - DİSK'in kasasında ola1an olarak
en cok 5.000.-TL. para bulundurulur. Bu miktar
koşullara göre Yürütme Kurulu kararı ile ek·
siltilebilir veya çoğaltılabilir..

Kasadaki 5.000.-TL'lık olağan miktar coğaltıl
mış iken, kasadaki paranın, hırsızlık veya yanma
gibi olağanüstü olaylar karşısında doğacak zara-
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rın ilk 5000.-TL. ile artırılan miktar arasındaki
miktardan, çoğaltılma kararına olumlu oy kullanan
Yürütme Kurulu üyeler! ortaklaşa sorumludur ve
hemen ödemekle yükümlüdürler.

Madde 49 - DİSK'in kasadaki miktardan faz
la paraları DİSK'e ait banko hesaplarına düzenli
olarak yatırılır. Ve para mutlaka banka hesapların
da tutulur.

Madde 50 - o) DISK'in paraları, bankolar
dan veya gerekli yerlerden birinci imza yetkilisi ile
ikinci imza yetkililerinden birisi olmak üzere iki yet
kili imza ile alınır veya çekilir.

Birinci imza yetkililer! Genel Başkan ve Genel
sekretercır,

İkinci imza yetkilileri, diğer Yürütme Kurulu .
üyeleridir.

b) Bu maddenin (o) fıkrasındaki hükme göre
iki yetkilinin imzası ile para olma veya çekme yet
kisi bir veya birkaç kişiye verilebilir.
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BÖLÜM V

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 51 - Yürütme Kurulu kararı ile gereği•
ne ve ihtiyaca göre veterll sayıda Genel Başkan
yardımcıları ile Genel Sekreter yardımcıları ete
nabilir.

Bu yardımcılar; yardımcısı olduğu kimsenin
yönelisi ile çalışır. Ve görev ve yetkilerlnl yar
dımcılığını yaptığı kimselerden alırla~. Yardım
cıların görev ve yetkileri gerektiğinde Yürütme
Kurulunca da saptanabilir.

Madde 52 - Defterler:
DİSK'in tutmaya zorunlu olduğu defterler şun

lardır:
a) «üye kayıt defterleri», bu defterde üye

lerin kimlik ve adresleri, DİSK'e giriş gün
leri ve yükümlü oldukları aidat miktarı
kaydedilir.
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b) Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulunun
gün sırası ile ve zincirleme numaralarla
kayıtlanmış ve altı imza edilmiş karar
ların yazılmasına özgü «Karar Defteri».

c) Gelen ve giden evrakın gün ve numara sı
rasiyle kaydediİeceği «Gelen ve giden ev
rak kayıt defteri.»

dl Gelen evrakın aslının, giden evrakın su
retinin saklanacağı «Gelen ve giden ev·

. rak dosyaları».
e) «Zimmet defteri».
f) «Aidat», «Gelir» ve «Giden> defterleri,

g) «Bilônco, Envanter ve Kesin Hesap Defteri»
h) Genel Kurul Başkanı ve yazmanları Yö

netim Kurulu ile birlikte imza edecekleri
«Genel Kurul Karar Defteri»,

ı) Yürütme Kurulunun bir tutanakla soptc
yacağı numaralanmış ve Yürütme Kuru
lunca mühürlenmiş gelirlere ait kapyell
makbuzlarla, giderlerin fatura evrak ye
kaydiyesını saklamaya özgü dosyalar.

(DİSK demirbaşlarının kaydedileceği, «Demir
baş Defteri» ile, yukarıda (a), (b), (f), (g) ve (h)
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fıkralarında isimler! yazılı defterler kullanılmadan
notere onaylattırılır.)

Madde 53 - Uyuşmazlıkları Uzlaştırma ve
Çözüm Komisyonu: DİSK'in üyesi bulunan sendl
keler arasındaki her türlü uyuşmazlık DİSK'e boğ•

- lı bulunan üye sendikaların temsilcilerlnden kurulan
bir komitece çözümlenir. Yürütme Kurulu üyeleri
bu komitenin doğal üyesidirler.

BÖLGE TEMSİLCİLiKLERİ:
Madde 54 - a) DİSK Yürütme Kurulu ge

rekil gördüğü bölgelerde Bölge Temsilclliklerl ku
rar, gerektiğinde kaldırır.

Temsilciliğin yeni kurulacağı bölgelerde,
Yürütme Kurulu kararı ile temsilcinin görev•
den alındığı bölgelerde,
Temsilcinin görevinden ayrıldığı ya da başka
nedenlerle boşalmış olduğu bölgelerde,
(Üç oy içinde secimi yapılmak koşulu ile)
ücten az DİSK üyesi örgütünün bulunduğu
yada hlç olmayan bölgelerde Bölge Temsil
cisi, Yürütme Kurulu kararı ile atanır.
b) Bölge Temsilcisi üç yılda bir seçimle iş

başına gelir.
c) Bölge Temsllclsl, bölgede örgütü olan sen

dikaların genel yürütme kurullarının o
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bölgeden seçtikleri delegelerin katıld_ıkla
rı konseyde seçilirler. secuerek delege
sayısı o bölgede üye sendikanın DİSK'e
ödenti veren 300'e kadar üyesi için bir,
sonra gelen her 300 üyesi için bir ve
150'den fazla artık üye için bir delege ol
mak üzere saptanır. Asil delege sayısı
kadar yedek delege saptanarak Yürütme
Kuruluna bildirilir. Bölgede şube yadq böl
ge temsilcisi varsa bunlar delege listesinin
başında yer alırlar.

DİSK'e üye sendikaların Anatüzüğünde, özel
hüküm yaksa, konsey delegeleri sendika Genel Yü
rütme Kurulunca saptanır.

DİSK Bölge Temsilciliği sınırları içinde, DiSK
üyesi sendikanın Bölge Temsilciliği veya Şube ör
gütü olmamasına rağmen 100 den fazla üyesi var
sa, bu sendikaca aynı ölçüler içinde saptanan
delegeler Konseye katılır.

d) Bölge Temsilciliğine seçilmek isteyen kim
seler seçimin yapılmasından önce Genel
Yürütme Kuruluna baş vurarak aday olduk
larını bildirmek ve yazılı onay olmak zo
rundadırlar.



e) Bölge Temsilciliklerinin yetki, görev ve so
rumluluklorı ile seçimlerinde izlenecek yol
bir, yönetmelikle düzenlenir.

f) Bölge Temsilciliğinde görev olacak uzman,
personel ve yardımoılar DİSK Yürütme Ku
rulunca atanır.

Madde 55 - DİSK Yürütme Kurulunun kaç
üye ile toplandığına bakılmaksızın, Yürütme Kurulu
kararlarının, dört üyenin olumlu oyu ile alınması
zorunludur.

Yürütme Kurulu üyelerinin, ceşltlt görevler ne
deniyle toplanmaması halinde, olağanüstü bir du
rum karşısında Genel Başkanın, o do yoksa Ge•
nel Sekreterin kendiliğinden karar verme yetkisi
saklıdır. Bu takdirde, kendiliğinden karar verme
yetkisini kullanan, konuyu ilk Yürütme Kurulu top
lantısına sunar ve onay alır. Yürütme Kurulunun
onaylamaması karşısında konu, ilk Yönetim Kuru
lu toplantısına götürülür ve gündeme alınır.

Madde 56 - DİSK Yürütme Kurulu ve diğer
kademelerinde seçimli işlerde görev alabilmek için,
OISK'e üye sendikalardan birisinin Qyesi olmak zo
runlu ve yeterlidir.

Madde 57 - DiSK organlarına seçimle getl•
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rilenler ile üye sendikaların 0yelerl DISK'ln da{jal
·üyeleridir.

Madde 58 - DiSK, üye sendikaların her türlü
işlem ve kayıtlarını denetllyebilir. Gerektiğinde üye
sendikaların Denetim ve Onur Kurullarına durumu
aktarma yetkisine sahip almakla beraber, üye sen
dikaların Genel Kurullarını toplantıya cağ:rma yet·
kisi de vardır.

Madde 59 - Üye sendikalar, DİSK kararlarına
uymakla yükümlü ve zorunludurlar. Ancak, DİSK
yöneticilerine verilen • önerge ve kararlar DİSK
_f.notüzüğündeki amaç ve ilkelere aykırı olamaz.

Madde 60 - Sosyal Güvenlik: DiSK vönetlcl
leri, personelinin sosyal güvenlik, sigorta ve din
lenme· haklarını garanti altına ol ır. Personel işe!
statüsüne tabidir. Personel ile ilgili yönetmelik çr-'

karılır.

Madde 61 - Kıdem ve ihbar Tazminatları:
DİSK yönetici kadrolarında DİSK'ten ücretli ola·
rok görev yapan ve tekrar secilemiyenler, her kı
dem yılı lçln DİSK'ten son aldığı maaş karşılığın
da 30 günlük kıdem tazminatı alır. OİSK'in per
sonel ve müstahdemleri iş Kanunu hükümlerine
tabidir.



Ölüm halinde kıdem tazmlnatları, eş ve çocuk
larına, eş ve çocukları yoksa anne ve babaya
ödenir.

Madde 62 - DiSK Genel Kurulunda, üye sen,
dikalardan 1/S'i DİSK'i yaşatmayı yükümlendiği sü
rece DİSK feshedilemez. Fesih kararını ancak bu
cmccıo çağırılmış olan Genel Kurul alabilir. Ge•
nel Kurulun böyle bir karara varabllmesl lcln üvs
ferin en az 2/3'slnin Genel Kurulda bulunması zo
runludur Bu toplantıda çoğunluk elde edilemezse,
ikinci kez Genel Kurul toplantıya çağırılır. Bu top-
lantıya yeter sayı aranmaksızın fesih kararı alı- ,..
nabilir. Ancak bu suretle yapılan toplantıda fesih
kararı mevcut üyelerin 2/3'sinin oyu ile alınır. Du-
rurn, DİSK tasfiye kurulunca 5 gün içinde vöre-:

. renin en büyük mülkiye ômlrlne bildirilir.
Madde 63 - Üye sendikaların yasal gellrle•.

rinin alınması için kullanılan (G.-ıır ve Gider mak-.
buzları) DİSK tarafından zincirleme nur.ıaralı ve
soğuk damgalı olarak hazırlanarak üye sendika
lara kullanılmak üzere ·ımza karşılığında dağıtılır.
Üye sendikalar gelirlerinin toplanması tctn başka
makbuz kullanamazlar. Makbuzların baskı gider
leri bellrll bir oran Içlrıde üye sendikalarca ödenir.



Üye sendikaları gelir ve giderlerin düzenlenmesi ile
muhasebe usullerinde birlik ve beraberliğin sağlan
ması amacıyla DİSK Yürütme Kurulunca gerekli cc
lışmalar yapılır. (Üye sendikalar DİSK tarafından
bastırılan makbuzları kullanmaya başlayıncaya ka
dar ellerindeki makbuzları DISK'e soğuk damga ile
damgalatmak ve numaralatmak suretiyle kullana
blllrler.J

Madde 64 - a) DİSK Yürütme Kurulundaki
amatör üyelerin ücretleri kendi sendikalarınca öde
nir. Yürütme Kurulu üyelerinin DİSK ile ilgili iş
lerde yolluk, otel ve yol masrafı gibi seyahat gi
derleri, DİSK tarafından ödenir. Üye sendikalarda
yönetici veya görevli olan kişilere DiSK tarafın
dan özel görev verildiğinde, bu göreve ait seya
hat masrafları DiSK tarafından ödenir

b) DİSK Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Yü
rütme Kurulu, Onur Kurulu, Denetim Kurulu, Boş
kanlar Konseyi, Genel Temsilciler Meclisi, Bölge
Temsilciler Meclisi, Komisyon, Komite gibi toplan
tılara DiSK acısından amatör olarak katılanların
kayıt ücreti, otel ücretl, yolluk ve vasıta ücreti gibi
özlük giderleri bağlı oldukları sendikalarca, DiSK
Yürütme Kurulunca saptanacak hlrlmler üzerinde
karşılanır.



Madde 65 - a) Yürütme Kurulu, Anatüzük
hükümlerine uygun yönetmelikler hazırlar. yürür
lüğe koyar ve Yönetim Kurulunun ilk toplantısına
sunar. Bütün yönetmelikler bu yolla yapılır.

b) Anatüzüğün hükümlerinin tam uygulana
bilmesi rcın bu anatüzüğün çeşitli yerlerinde yö
netmelik çıkarılacağına dair hüküm olmıyan ko
nularda bile, anatüzüğün sözüne ve özüne aykırı
olmamak suretiyle yönetmelikler cıkarılabilir.

Anatüzüğe bağlı olarak çıkarılan ve uygulama
ya konulan yönetmelik hükümleri aynen bu ana
tüzük hükümleri değerindedir.

Madde 66 - a) Yasalarca sendikaların iş
kolu sayısı her ne bicimde ve sayıda saptanmış
olursa olsun, DİSK için ic örgütlenme bakımından,
işkolu sınıflandırması aşağıdaki gibidir ve 16'dır:

1 - Tarım ve hayvan yetiştirme, ormancılık
ve tomrukçuluk.
Avcılık ve ov hayvanlarının üretilmesi, ba
lıkcılık, süngercilik, vesair deniz ürünle
ferinin çıkarılması,

2 - Kömür madenciliği, metal cevherleri ma
denciliği, taş, kil, kum ocakları ve ma
denlerden gayrı maddelerin topraktan cı-
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karılması, kömür mamulleri imalat (Mo
. den orama dahil),

3 - Ham petrol vesolr akaryakıtlar ve tabii
gaz tosfiyehanelerl ve petrol mamulleri
sanayii, akaryakıt nakli ve satışı ( ePlpe
linei> ve petrol orama dahil).

Sunl ve tabii lôstik, kauçuk, plcstik, bakalit,
linolyum, sun'i muşamba ve benzeri sanayii ve bu
maddelerden inşaat elektlrlk ve sıhhi malzeme, ev
eşyası ve her çeşit eşya imalatı.

Ecza ve kimya sanayii (boya sonayll ve atom
sanayii dahli)

4 - Gıda maddeleri imalatı sanayii, lnscnlo
rın istihlakine mahsus gıda maddelerinin
lmoll, her çeşit hayvan, kümes ve av hay
vanları kesilmesi ve temizlenmesi, om
bolôjlanması, mezbahalar ve etten ma
mul gıda maddeleri lmolatı: sütten ma
mul maddelerin lmolf, hayvani ve nebo
ti yoğ sanayii (sabun sanayii dahil) her
nevi gıda maddelerinin konserve ya
pılması ve saklanması, değirmende öğü•
tül~üş maddeler imali. ekmekçilik, peste
tocılık, börekçilik ve her nevi un ve un-

------~)
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lu maddelerden yiyecek lmall, ..kakao, ol·
kolata, şekerleme ve benzeri maddeler
imali, kakao, kahve, tuz öğütülmesi ve
çay yaprakları üzerinde yapılan ameliye
ler ve benzeri işler, yem sanayii, maya
imalatı içki ve tütün sanayii, inbiklen
geçirilmiş alkollü içkiler. şaraplar, likör
ler, malt likörleri, hafif içkiler, karbon
hamız, He meydana getirilen içeceklerin
imali, tasfiyesi, karıştırılması. inbikten ge•
çirilmesi, tohammur ettirilmesi, bira fob-
rikaları alkolsüz içkiler (gazoz. meyva su- ,
lan ve benzerleri), sigara, puro. pipo, en-
fiye, çiğnenen tütün gibi mamullerin ımo-
latı, tütünün ayıklanması, kurutulması gl•
bl bütün sanayi ile ilgili imalat ve ma
nipülasyon işleri, yaprak tütün işleme ve
bakım evleri.

Şeker sanayii:

5 - Her çeşit dokuma sanayii, giyecek eşya
sanayii, hazır dokuma eşya imalatı (iri·
koto], iplik sanayii ve cırcır sanayii, Id
rofil pamuk imalatı dahil), çamaşırhane-

i.,



ler, ötü, kolo-boyama ve temizleme ış

lerl .
. 6 - Kundura sanayii deri ve mamulleri ve de

rl giyecek eşya (saraciye) imalôtı ve de
bagat lşyerlerl, kürkçü! ük, tutkal sanay;J
ve bağırsak işleme yerleri.

7 - Ağaç ve mantar mamulleri, mobilya ima
latı, doğrama ve bıcckcılık sanayii ke
reste fabrikaları, her ceşlt sun'i tahta ve
benzeri imalatı.

8 - Kağıt, kağıt mamulleri ve sellüloz sanayii.
Matbaacılık, neşrlyatcılık, klişecilik (basın tek·
nisyenleri).
Basın mensupları (Gazeteciler) ve her çeşit
neşriyat işlerinde çalışanlar.

9 - Metalden başka maden sanayii: Her çe
şit toprak ve seramik sanayii ile çömlek,
cini imalatı ve çimento, alcı, taş, top
rok kullanmak suretiyle inşaat malzeme
si ve sair malzemesi imalatı, ateş tuğ
lası, • tuğla ve kiremit sanayii, seramik
ve fayans sanayii, cam ve camdan mamul
eşya sanayii.

Çimento sanayii.
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·10 ·- Her türlü metal imalatı (demir, bakır,
krom vesair maden cevherlerinin ve bun
ların halilalarının lzcbesl, tasfiyesi, hcd
delenmesi ve şekillendirilmesi), çelik su
nayii, madeni eşya imalatı, makine ima
latı, elektrik makine ve cihazları ve alet•
!eri ve madeni nakil vasıtaları imalatı ve
onarımı, sair madeni eşya ve malzeme
imalatı.

Gemi yapımı ve onarımi.
11 - Yapıcılık: Her çeşit bina, yol, köprü, ba

raj, demtryolu, tünel, metro, kanalizasyon,
liman, dalgakıran, havuz, istihkam, he
va meydanı, dekovil hattı, tramvay hat
tı, spor sahaları inşaatı gibi yapıcılık iş
leri ve bunlarla ilgili ve bunları tornomlc
yıcı işler.

Kamu sektörüne yapılan yol yapım, onarım
ve bakımı,
12 - Enerji Sanayii: Elektro, goz. su istih-

sal, toplama, taşıma ve dağıtım işleri ile,
Ayrıca lşkolu gösterilmemiş olan veya ye
rinde sendika bulunmıyan devlet belediye, özel
idare hizmetleri: Çöp, kanallzasyon drenaf, it·
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falya vesolr gibi her ceştt kamu hlzmetlerl ve
görevleri,

....,. Her ceşlt sa~lık hizmetler!:
Hastahaneler, sanatoryumlar, bakım ve din

lenme evleri, doğum ve çocuk bakım evleri, dok
tor muayenehaneleri, klinikler gibi sıhhi tedavi mü
esseseleri, diş klinikleri ve hayvan bakım evleri,
röntgen muayenehaneleri ve benzerleri.

13 - Toptan ve porekende ticaret. her ceşlt
sınai zırai ve hayvani maddelerin ve ürün
terin toptan ve parekende alım ve sa
tım işleri,

- Banka ve diğer müesseseler:

Bankalar, para ve ticaret borsaları, sigorta•
lor ve her ceşlt mali müesseseler, kredi kooperc
lifleri, kredi esham ve tahvilat komisyoncuları.

Her çeşit büro ve teknik bürolar, yazıhane,
avukat ve mali müşavirler, emlck komisyonları,
·iş takip büroları ve benzeri müesseselerde gö•
rülen işİerle, dernekler, noterler, tlccret ve so
nayi odaları ile benzeri lşcl ve işveren teşek
külleri.

14 - Kora taşıtmacılığı motorlu ve motcrsuz
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taşıt işleri (otobüs, kamyon, tramvay, tü
nel ve sürücülük işleri). •

Demlryolları taşıtmacıtığı:
Demiryolları ve buna bağlı lşyerlerinde görülen

işler.

- Deniz toşıtmacılığı:
Gemi ve benzeri ile her çeşit _insan, eşya ve

hayvan taşımacılığı ile bunlara bağlı deniz iş
leri.

Hava taşıtmacılığı:
Havacılığın yerüstü işleri dahil.
Ardiye ve cntrepoculuk:
Antrepolar, ardiyeler, soğuk hava -depoları,
umumi mağazalar, silolar ve bunlarda yapılan
her türlü yükleme ve boşaltma işleri, liman,
istasyon ve iskelelerde yapılan yükleme ve co
şaltma işleri, ambarlama ve depolama işleri.
Haberleşme:
Posta, telefon, telgraf, radyo, televizyon işle

ri ve hizmetleri (yapımı hariç)

15 - Otel, pansiyon, lokanta, büfe, posta
hane, kahvehane gibi yatma, dinlenme
veya yemek yerleri ile sinema ve tlyat•
rolar, hayvanat bahçeleri, sirkler, park-
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lor, plajlar gibi e'ğlence yerleri. yüzme
havuzları, stadyum, hipodrum, tenis, golf
sahaları gibi acık.ve kapalı spor yerleri,
hamamlar, kaplıcalar dahil.

Sahne, perde ve benzeri temsil sanatkôrları,
müzik, resim, heykeltıraşlık, dekorasyon, edebiyat
ve benzeri güzel sanatlarla ilgili işler,

16 - a) Milli Savunma ile ilgili askeri lşyer
leri (Uluslararası ve yabancı askeri işyer
leri dahil).

b) DİSK'in herhangi bir kurul, komite, komis
yon secimi için işbu Anatüzükte üye sendi-

• kaların temsflcisl btclmlnde sendikalar lcın
kullanılan deyimlerden bu maddenin (o) fık
rasındaki 16 lşkolu anlaşılır. Bu duruma gci
re 274 sayılı yasaya dayanılarak yürürlük
olan sendikaların işkolları yönetmeliğinin
olanaksızlığı veya bu Anctüzük hükmü
uyarınca henüz birleştirilmeleri sağlana
maması nedeniyle işkalunda birden fazla
üye sendika olduğunda, bu sendikaların
Yürütme Kurullarının ücer üyesinden ku
rulan toplantıda DiSK Içln gerekli kimse
ler seçilir. Oy eşitliği hdllnde secim ya-
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·. pılomozsa eşit oyları almış olan adaylar
orasında od çekme usulüne başvurulur.

c) DİSK'in örgütlenme daire büroları konu
sundaki sınıflandırma ve çalışma prog
ramları bu maddenin (a) fıkrasındaki esa
sa göre yapılır.

Madde 67 - DİSK'in kurucuları şunlardır:

1 - Türkiye Maden, Madeni Eşya ve Mckl
ne Sanayii İşçileri Sendikası (Türkiye

Maden-İş Sendikası),
2 - Türkiye Lôstlk-Koucuk ve Plastik sene

yil İşcileri Sendikası {Lastik-İş}.
3 - Türkiye Basın Sanayii İşçileri Sendikası

{Basın-İş),
4 - Türkiye Gıda Sanayii lşcllerl Sendikası

{Türkiye Gıda-iş),
5 - Türkiye Maden İşcllerl Sendikası (Türk

Maden-İş),
6 - Yukarda odları yazılı beş kurucu sendi•

dikayı temsilen Konfederasyonumuzun tü
züğünü imzaları ile resmi kuruluşlara ver
meğe yetkili olan kişiler şunlardır:

a) Türkiye Maden, Madeni va Makine Sana
yii İşçileri Sendikası (Türkiye Maden-iş
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Sendikası)n·ı temsilen Genel Başkan Kemal
Türkler,

b) Türkiye Lastik, Kauçuk ve Plastik Sanayii
İşçileri Sendikasını (Lastik-İş)! temsilen
Genel Başkan Rıza Kuas,

b) Türkiye Basın İşçileri Sendikası (Basın-lş)i
temsilen Genel Başkan İbrohlm Güzelce,

d) Türkiye Gıda Sanayii işçileri Sendikası
(Türkiye Gıda-İş) i temsilen Genel Başkan
Kemal Nebioğlu,

e) Türkiye Maden işçileri Sendikası (Türk
Maden-İş) i temsilen Genel Başkan Meh
met Alpdündor.

Kurucu sendikaları temsilen gerekli işlemleri
yapmaya yetkili isimleri sayılan sendika temsilci
lerinin acık kimlikleri ve ikametgah adresleri tü
züğe eklidir.

Geçici Madde 1 - 21, 22, 23 ve 24 Mayıs 1975
tarihlerinde yapılan V. Genel Kurul Oiağanüstü
Kurul gündemi ile yapıldığı için olağan kabul edile
rek, gelecek ilk olağon VI. Genel Kurul 1978 yılın
da yapılacaktır.

Geçici madde 2 - Konfederasyonun gelecek
olağan Genel Kurul toplantısından en az altı ay
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önce, Genel Yönelim Kurulunca bir Tüzük Deği
şikliği Komisyonu kurulur. Bu komisyonun raporu
Genel Kurul toplantısından en geç 15 gün önce
üye sendikalqra gönderilir.

Geclci madde 3 - Üye sendikalcırin işçi üye
lerinden alınması gerekli DİSK aidatını, üyesi adı
na sendika ödemekte ise, işbu Anatüzüğün 41.
maddesinin (a) fıkrası uyarınca lşyerinden kesti
rilmeye başlanıncaya kadar işçi üye başına 150
kuruş üzerinden sendikaca DİSK'e yapılan ödeme
devam eder. Ancak Anatüzüğün 41. maddesinin
(a) fıkrası uyarınca gerekli uygulamanın bir an
önce gerçekleştirilmesi lçln DİSK Yürütme Kurulu,
ilgili sendika yöneticileri ile de ilişki kurarak ge
rekli çalışmaları yapar.
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D i S K ' in Kurucuları

1 - Kemal Türkler: Türkiye Maden, Madeni
Eşya ve Mak. San. Send. (Türkiye Maden 'şc,
Send. (Türkiye Maden iş Sendikası), Genel Başk.
Edirnekapı, Vatan Cad. Polis Evleri A- 2 D. 8.
lstanbul. T.C. 1926 - Denizli

2 - Rıza Kuas : Türkiye Lôstik, Kauçuk ve
Plôstik San. işe. Sen. (Lôstik-İşl Genel Başkanı,
' Bestekôr Hakkı Sok, No: 11. Bestekôr Hakkı Sk.

No: 11. Samatya - ist. T.C. 1926 - Kocaell
3 - Mehmet Alpdündar : Türkiye Maden lşc,

Sen. (Türk Maden - iş) • Genel Başkanı. Terakki
Mah. Sendika Sitesi Fatih sx, 66. Zonguldak T. C,
1928 - Trabzon

4 - Kemal Nebioğlu : Türkiye Gıda işe. Send,
(Türkiye Gıda - iş) Genel Başkanı. Bahçelievler
17. Sok. No: 28, D. 4. Ankara. T.C. 1926 - Rize

5 - İbrahim Güzelce Türkiye Basın işe. Send.
(Basın - iş) Genel Başkanı. L6leli Öztürk Cad. Mi
marbaşı Sok. Bahar Apt. No: 8 - 10. İstanbul. T. C.
1922 - İstanbul
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