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TÜRKİYE
DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI

KONFEDERASYONU

TÜZÜK

Bölüm I
GENEL HÜKÜMLER

Madde: J
Konfederasyonun Adı
Konfederasyonun adı Türkiye_ Dev-

rimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, kısa
adı DİSK'tir.

Madde: 2
Konfederasyonun Merkezi ve
Adresi·
Konfederasyonun merkezi İstan

buldadır. Adresi; Merter, Ahmet Kutsi Te
cer Caddesi, No: 12/5-6, Güngören/İstan
bul'dur.

Madde: 3
Konfederasyonun Amaç ve İlkeleri
Kaynağını emeğin yüce değerinden,

gtıcürıü işçi sınıfından alan Türkiye Dev
rimci işçi Sendikaları Konfederasyonu
..DİSK", demokratik. bağımsız bir sınıf ve
kitle örgütü olarak;

- İşçi sınıfının hak ve çıkarlarının top
lumcu, çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü te
mellere dayalı gerçek demokrasi ortamında
kazanılıp geliştirilebileceğinin bilinci için-
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de, işçi sınıfı ve emekçi halka yönelik her
türlü sömürü ve baskının ortadan kaldırıl
masını,

- Evrensel temel hak ve özgürlüklere
sahip çıkmayı,

1

- Tüm uluslararası antlaşmalar, söz
leşmeler ve Ulus lararası Çal ışrna Örgütil
kararlarına dayalı sendikal hak ve öxgürl tik
leri eksiksiz yaşama geçirmeyi, geliştirme
yi, çalışma ve yaşama koşullarını uygar ve
çağdaş bit düzeye ulaştırmayı,

- Üyeler arasmda dayanışma, birlik ve
dirliği sağlam~yı,

- Uluslararası sendikal dayanışma
içinde, Türkiye işçi sınıfının ve emekçi hal
kın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesi
ni artırıcı her türlü bilimsel çalışmaya önce
lik tanıyarak, işçi haklarına örgütlülük bilin
ci ile sahip çıkmayı, bu bilinç temeli üzerin
de kalıcı sonuçlara ulaşmayı,

- Çağdaş ve demokratik yöntemler
yoluyla sınıfsal ve toplumsal kalkınmayı
hedef alan bir mücadeleyi sürekli kılmayı,-- Sınıfının onursal görevi olarak, fa-
şizme, cuntacılığa, oligarşiye, baskıya, zul
me ve işkenceci tüm rejim ve dikta yöne
timlerine karşı mücadele etmeyi TEMEL
AMAÇ;

- Irk, cins, inanç, din, mezhep, dil ve
düşünce ayrımı yapmaksızın, tüm işçilerin,
işyerlerinde, işkollarında, ulusal ve ulusla
rarası düzeyde birlik ve dayanışmasını sağ-
lamayı, ·

- Tüm sendikal çalışmalarda tabanın
söz ve karar sahibi olmasını, demokrasinin
ve demokratik hukuk düzeninin her alanda
egemen kılınmasını TEMEL İLKEsayar.
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Madde: 4
Konfederasyonun Görev ve
Yetkileri
a) Temel hak ve özgürlüklerin gelişti-·

ril mesi , korunması ve demokratik. hukuka
bağlı devlet ilkesinin toplumsal yaşama
egemen kılınması için mücadele etmek.

b) Sendikal hak ve özgürlüklerin en
üst düzeyde gol işti ri lrnesi , tüm çalışanlara
toplu sözleşmeli, grevli sendikalaşma hak
kının eksiksiz tanınması. özellikle grev hak
kının önüne konulan tüm engellerin ve çalı
şan kesime yönelik tüm baskıların ve sırur
lamaların kaldırılması için çalışmak.

c) Çal ışına hakkının ve iş güvencesi
nin yaşama geçirilmesini. daha ileri sosyal
ve ekonomik haklara ulaşılmasını. çalışma.
dinlenme, beslenme ve barınma koşulları
r. ın iyileştirilmesini. iş kazaları ve meslek
hastalıklarına karşı gerçekçi ve köktenci ön
lemler alınmasını, sosyal güvenlik hakkının
ça ğdaş bir düzeye getirilmesini. işsizlik si
gortasının kurulup işlemesini. tarım ve or
man işçi leri nin, kadın. genç. küçük ve göç
men işçilerin sorunlarının çözüme ulaştırıl
masını sağlamak, bu amaçla gerekli girişim
lerde bulunmak. •

ç) Her işkolurıda tek sendika ilkesini
hayata geçirerek Konfederasyon içinde bir
liği sağlamak.

d) Demokratik sınıf ve kitle sendika
cılığı ilkeleri temelinde üyelerini. sendikal
bilgilerle donatmak. sendikal bilinci geliş
tirmek. dayanışma ve birliği pek.işri rrrıek,
işçiler arasında sınıf bilincinin geliştirilme
sini sağlamak. bu amaçla gerekli her turl ti
eğitim çalışması yapmak. eğitim araçları
sağlamak. eğitim tesisleri. vakıflar ve ensti
tüler kurmak.
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e) Tüm iletişim olanaklarından yarar
lanarak örgüt' içi ve örgüılcr arası bağlantı
ların kurutrrıasıru sağlamak, Konfederasyon
ve üyesi sendikaların çul ışrrıalurrrı ın ülke ve
dünya kamuoyuna duyurulması için her tür
lü basın-yayın çalışması yapmak, bunun
için gerekli araçları sağlamak ve tesisler
kurrnak,

f) İşçilerin, emekçilerin hak ve çıkar
ları doğrultusunda ekonomik, sosyal ve kül
türel çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası
kurum ve kuruluşlarla yasal koşullara uy
gun olarak bağlantılar k.uraruk işbirliği sağ
lamak, bu kuruluşlara temsilci ve delege
göndererek ortak çalışmalar ve eylem birli
ği yapmak. ilkelerini paylaştığı ul uslururas ı
örgütlere üye olmak. uluslararası sendikal
birlik ve dayanışmaya katkıda bulunmak,
uluslararası sendikal gelişmeleri yakından
izleyerek Konfec;lerasyonun bu alandaki • et
kinliğini arttırmak.

g) Dünya ve ülke sorunlarına, çalışma
yaşamına ve sendikal çalışmalara ilişkin bi
linısel inceleme ve uruşt ırrnal ar yapmak,
yaptırmak. bunun için kurumlar ve komis
yonlar kurmak, gerekli araçları sağlarrıuk,

h) Örgütsel bağınısızl ığı gözardı et
meksizin. işçi sınıfının izleyeceği sendikal
politikanın temel çizgilerini saptayarak di
ğer sendikal kuruluşlarla birlikte çalışmayı
sağlamak. bu amaçla gerekli girişimlerde
bulunmak. •

ı) Üye sendikaların örgütlenme. toplu
sözleşme, grev ve diğer çalışmalarına yar
dımcı olmak. üyeler arasında dayanışmayı

. pekiştirmek ve yaygınlaştırmak. bu amaçla
üye sendikalar ve işçilerle kapalı salon ve
açık hava toplantıları yapmak,
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i) Bağışta bulunmamak koşuluyla
üyesi işçiler için kooperatifler kurulmasına
yardımcı olmak ve nakit varlığının %
ıo•undan fazla olmamak koşuluyla bu ko
operati Flcre kredi vermek. üyesi işçiler için
dinlenme yerleri ve çeşitli tesisler kurmak,

j) Gerektiğinde taşınır ve taşınmaz
mallar satın almak. satmak ve devretmek.

k) Üye sendikaların yönetsel ve para
sal işlevleri konusunda. sendikal amaçlar te
melinde eşgüdüm ve işbirliği sağlanmasını
öngören. yönetimlere yol gösterici yönet
melikler hazırlamak, bunlara uyulmasını
sağlamak.

)) Örgüt içi sendikal demokrasiyi ya
şama geçirmek. üye sendikaların Konfede
rasyon Tüzüğü'nün amaç ve ilkelerine uy
malarını sağlamak.

m) Genel hükümlere göre tüzelkişi
olar-cık yasalardan ve mevzuattan doğan. hak
ve yetkileri kullanmaktır.

rı) Konfederasyonun amaç ve ilkele
riyle bu maddede sayılan görev ve yetkileri
konularında siyasi partileri yönlendirmek,
Konfederasyonun önerilerini benimseyen
veya uygulamayı kabul eden ve diğer parti
lere göre Konfederasyonun görüşleri ne,
amaç ve ilkelerine daha yakın ve işçi sınıfı
ile emekçi halkın çıkarlarını korumada daha
yararlı politikaları savunan. uygulayan par
tiler ile organik bağ kurmamak kaydıyla
ilişkileri geliştirmek. bu partilerin ülke yö
netimi ve yerel yönetimlerde iktidara gele
rek programlarını uygulayabilmeleri için
çaba harcamak. gerektiğinde politikaları ve
uygulamaları Konfederasyon amaç, ilke ve
görevleriyle uyuşmayan partilere karşı tavır
almak, karşı kampanyalar örgütlemek.
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..
Madde: s-
Üyeliğin Kazanılması
Konfederasyona üyelik;
a) Yürürlükteki yasalara göre kurul

muş bir sendika olmak,
b) Kendi genci kurulunca yasalara ve

tüzüğe uygun biçimde Konfederasyona tiye
olma kararı almak ve Konfederasyonun Tü
züğü ile Yönetmeliklerini kabul etmek ko-
şullarına bağlıdır. • .

c) Konfederasyona üye olma kararı
alan sendika yö rıctimince, kararın alındığı
Genel Kurul'un bitiminden başlayarak en
geç 15 gün içinde Konfederasyona yazılı
başvuru ile üyelik isteminde bulunulması
gereklidir.

_ d) Konfederasyon Yönetim Kurulu,
istemde bulunan sendika hakkında, başvuru
tarihinden başlayarak 30 gün içinde, varsa
aynı işkolunda kurulu üye sendikanın görü
şürrü almak suretiyle gerekli kararı verir.
Uyeliğe kabul edilen sendikanın üyeliği,
kararm alındığı Genel Kurul gününden ge
çerli sayılır. •

e) Konfederasyon Yönetim Kuru
lu'nca üyeliği onaylanmayan sendikanın
Genel Krıruf ta başvurma hakkı vardır. Ge
nel Kurul, başvuran sendikanın Konfederas
yon üyeliğine alınıp alınmaması konusunda
karar verir.

Madde:6
Üyelikten Ayrılma
a) Üye sendikalar genel kurul üye ya

da delege tam sayısının salt çoğunluğunun
oyu ile alacağı kararla üyelikten ayrılabilir
ler.
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b) Konfoderasyon üye] iğinden ayrıl
mak isteyen sendika. bu isteğini genel ku
ruldan en az 15 gün önce alındı karşılığı
Konfederasyona bildirmek zorundadır. Bu
koşullara uygun olarak üyelikten ayrılma
karan alan sendi kanın üye l ik hak ve yü
kümlülükleri ayrılma kararını bildirdiği ta
rihten itibaren sona erer. Sendikaların üye
oldukları süreye ilişkin hak ve yükümlülük
leri eakl ıdrr,

Madde: 7
Üyelikten Çrk.ar-rrra
Konfederasyon ilkelerine ters düşen.

Tüzüğe uygun davrunrrıayarı, organ kararla
rını yerine getirmeyen. Yönetim Kuru
lunun yazılı uyarısına karşın kendi yönetici
ve üyeleri hakkında disiplin hükümlerini
uygulamayan, uygulanmasını geciktiren.
savsakl ayan üye sendika. Konfederasyon
Yönetim Kurulunun yazılı isteıni üzerine.
Disiplin Kurulu' nca verilen çıkarma istemi
ni içeren kararın Genel Kurul tarafından
onaylanması sonucunda üyelikten çıkartılır.

Madde: 8
Üye Sendikaların Birleştirilmesi
a) Aynı işkofurida -birden çok Konfe

derasyon üyesi sendikanın birleştirilmesi
esastır. Birleştirmenin _sağlanması amacıyla
Yönetim Kurulu'nca bir Birleştirme Komis
yonu kurulur. Komisyonun çalışma süresi
Yönetim Kurulu+rıca saptanır.

b) Komisyon, birleştirmeye çalıştığı
sendikaların yetkili yöneticilerinden gerekli
bilgi ve belgeleri alarak önce aralarında an
laşma sağlamaya çalışır. Bu sağlanamazsa,
sendikaların niteliklerini. üye sayılarını, mal
ve parasal varlıklarını göz önünde tutarak
birleşme koşullarına ilişkin görüşünü içeren
raporunu Yönetim Kurulurıa verir.
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c) Komisyon raporunu da göz onune
alan Yönetim Kurulu. konuya ilişkin kararı
nı verir ve ilgili scrıdikulara bildirir. Sendi
kalar bu karara ilişkin görüşlerini bildirimi
izleyen 15 gün içinde Yönetim Kurulu'na
iletmek zorundadırlar. Haki ı bir nedene da
yanmaksızın olumsuz yanıt veren sendika
ların. alınan birleştirme karan doğrultusun
da işlem yapmamaları durumunda. sorurn lu
yöneticileri hakkında disiplin hükümlerinin
uygulanması Yönetim Ku rul ut nca istenir.
Yönetim Kurulu' nun bu isteği de yerine ge
tirilmezse Tüzüğün 7. Maddesi uyarınca iş
lem yapılır.
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Bölüm il
KONFEDERASYONUN YAPISI

Madde: 9
Konfederasyonun Organları
A-Konfcderasyonun karar organları

şunlardır:
a) Genci Kurul
b) Yönetim Kutulu
c) Denetim Kurulu
d) Disiplin Kurulu

B-Konfcdcrasyonun danışma organla
rı şunlardır:

a) Başkanlar Kurulları;
aa) Başkanlar Kurulu
ab) Genişletilmiş Başkanlar Ku-

b) Şube Başkanları ve Genel Tem
silciler Kurulları;

ba) Şube Başkanları Kurulu
bb) Genel Temsilciler Kurulu

c) Bölge Temsilciler Kurul_u·

• A. KARAR ORGANLARI
Madde: 10.
Genel Kurulun Oluşum~
a) Genel Kurul. Konfederasyonun en

yetkili kanır organıdır. Genel Kurul. doğal
delegeler ve üye sendikaların genel kurulla
rında seçilen delegeler olmak üzere toplam
400 delegeden oluşur. Konfederasyonun ge
nel kurul dışındaki zorunlu organlarında gö
rev alan asıl kurul üyeleri busıfatlarr devam
ettiği sürece doğal delegedir.

rulu
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b) Üye sendikaların Konfederasyon
Genci Knrru l u • na katılacak delege sayısı.
Konfederasyona ödedikleri aidat miktarına
bağlı oturak aşağıdaki yöntem çcrçcvcxi nclc
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. An
cak her üye sendika. üye sayısına ve aidata
bağlı olmaksızın Genci Kurul'ua en az iki
delege ile temsil edilir.

1) Konfederasyon Genci Kuvul ut rıa
delege tcsbitinc esas toplam üye sayrsı ; bir
önceki olağan genci krn·ulunun yapıldığı ta
rih ile Konfederasyon Genci Kurul tarihin
den 30 gün önceki tarih arasında, üye sendi
kaların ödedi kieri aylık aidatın k ..ı rş ı l ığı
olan üye sayılarının ortalaması toplamından
oluşur.

Genel Kurul'un toplanmasına i l i şk in
kararın tebliğinden itibaren 30 günlük süre
içinde geçmiş dönem aidat tahakkuklanna
mahsuben üye sendi kulurca yatırılan aidaL
miktarları da hesaplamada dikkate al ınrr,

Genel Kurul kararı en geç yedi gün
içinde üye sendikalara bildirilir. Bu bildiri
me, üye sendikaların aylar itibariyle tahak
kuk etmiş aidat borçlarını gösterir tablo c.Ja
eklenir.

2) (1). Fıkrada bulunan. delege tespi
tine esas toplam üye sayısının, toplam dele
ge sayısı 400'dcn. doğal delegelerin ve her
sendika için ayrılan ikişer delegenin çıkarıl
ması sonucunda bulunacak sayıya bölünme
si ile bir delegelik için gerekli anahtar sayı
bulunur.

3) Her üye sendikanın, (l).· Fıkradaki
esaslara göre belirlenen toplam üye sayısı.
anahtar üye sayısına bölünerek. sendikanın
Konfcdeasyon Genci Kurulu'nda temsil
edileceği delege sayısı belirlenir. Bu belir
lemenin sonucunda. toplam delege sayısı
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400'ün altında kalırsa. delege sayısı 400'e
ulaşana kadar. bu fıkra hükmü uyarınca ya
pılan bölme sonucu en çok artık üyesi bulu
nanlan.Jan buşlarnuk üzere. üye sendikalara
birer delegelik daha verilir. Ancak delege
tcsbitinc esas üye sayısı anahtar sayının al
t ıncla bulunan üye sendikalar. eksik dclcge
liğin tamamlanma işlemi dışında bırakılır.

4) Her üye sendika genci kurul unda,
sendika genel kuruluna karar alındığı tarih
i t i buriy!c ; bu muddcrıi n ( 1). Frkras ı gereğin
ce tcsbi t edilen aidatı ödenen sendika üye
sayısının Konfederasyon kayıtlarına göre
belirlenecek anahtar sayıya bölünmesiyle
bulunacak sayının iki katı kadar Konfede
rasyon Genel Kurul delegesi seçilir. Üye
sendikaların dclcgelcrinin Konfederasyonun
son olağan genel kurulundan sonraki bir ta
rihte seçilmiş olmaları zorunludur.

5) Üye sendikaların Genci Kurul dele
ge sayıları. Konfederasyon Genci Kurul ta
rihinden en geç 30 gün önce, Konfederas-

• yon Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Konfederasyon Yönetim Kurulu, bu belirle
rrıerıi rı ardından üç iş günü içinde, her sen
dika için bclirlcncn delege sayıları ile bir
likte tüm üye sendikaların delege sayılan ve
dclcgclik belirlenmesine esas teşkil eden
bilgileri üye sendikalara gönderir.

Üye sendikalar kendilerinin veya di
ğer üye sendikaların delege sayısına ilişkin
itirazlarını, bildirimin yapılmasından sonra
üç iş günü içinde Konfederasyon Yönetim
Kurulu'na bildirir. Konfederasyon Yönetim
Kurulu, bu konudaki başvuru hakkında üç
iş günü içindc karar vererek ilgili scndikaya
bildirir. Uye sendikaların ve delegelerin llçe
Seçim Kurulu t na yapacakları itiraz hakkı
saklıdır.
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6) Üye sendikalar, .Konfederasyon
Yönetim Kurulu tarafından bildirilen delege
sayısı kadar delegeyi, seçim tutanağındaki
sıraya göre tesbit ederek, Genel Kurulurı
toplanmasından en geç 25 gün önce Konfe
derasyona bildirir. Bu bildirime, delegelik
seçimine ilişkin son genel kurul seçim tuta
nağı, seçim tutanağındaki seçilenlerden de
legeliği düşenler varsa bunları kanıtlayan
belgeler, listede yer alan delegelerin açık
kimlik bilgileri, ikametgah adresleri, birer
adet fotoğrafları ve telefon numaralan da
eklenir.

Madde: 11
Genel Kurulun Toplanma ve
Çalışma Yöntemi
a) Gündemi Yönetim Kurulunca sap

tanan Genel Kurul, en geç dört yılda bir
..Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği yer, gün
ve saatte toplanır. •

b) Genel Kurulun gündemi, toplantı
yer, gün ve saati ile delege listesi, çoğurıl uk
olmaması durumunda yapılacak ·ikinci top
lantıya ilişkin hususlar, iki nüsha olarak, en •
az 1-5 gün önce ilgili mülki amirlik ile ilgili
Seçim Kurulu Başkanlığı'na yazı ile bildiri
lir.

c)° Genel Kurul toplantısının gündemi
ile yer, gün ve saati en az 15 gün önce Kon
federasyon Genel Me.rkez.ivriin bulunduğu
yerde yayımlanan bir gazete ile ilan edilir.
Bu ilanda birinci toplantıda çoğunluk sağla
namaması nedeniyle toplantının yapılama
ması durumunda ikinci toplantının gün, saat
ve yeri de aynca belirtilir.

d) Genel Kurul toplantı yeter sayısı,
delege tam sayısının salt çoğunluğudur. Du
yurulan günde yeterli çoğunluk sağlanama-
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rn rşsu, ikinci toplantı, en geç 15 gün içinde,
delege tam sayısının en az l/3'ü ile yapılır. -

Kural olarak karar yeter sayısı toplan
tıya katılan delege sayısının salt çoğunluğu-
.dur. Ancak bu sayı delege tam sayısının
1 /4' ünden az olamaz. Görüşülecek konunun
özelliğine göre, 'T'üz.ükte daha yüksek bir
karar yeter sayısı öngörülmüşse bu sayı ara
nır.

c) Genel Kurula sunulacak Yönetim
Kurulu çal ışına ve hesap raporu ile Denetim
Kurulu raporu ve gelecek döneme ilişkin
bütçe teklifinin delegelere toplantı tarihin
den en az 15 gün önce gönderilmesi zorun
ludur.

1) Genel Kurul çal ışmalannı Genel
Başkan ya da Yönetim Kurulu üyelerinden
biri başlatır ve Başkanlık Kurulu'nun seçi
mini yönetir.

g) Gen.el Kurul Başkanlık Kurulu açık
oyla seçilen bir başkan, iki başkan yardım
cısı ve yeteri kadar yazmandan oluşur. Ge
nel Kurulca alınan bütün kararlar ile seçim
sonuçlan Genel Kurul karar defterine yazı
larak Başkanlık Kurulu üy~lerince imzala
nır.

h) Genel Kurulda hazır bulunan dele
gelerin en az 1/IO'u tarafından görüşülmesi
yazılı olarak istenen konulan gündeme alı
nır.

ı) Genel Kurul. gündemindeki konu
ları ve delegeler tarafından sunulacak öneri
leri inceleyip rapora bağlurrıak üzere. çalış
ma grupları oluşturabilir. Uye sayısı Genel
Kurulca belirlenen çalışma grupları, çalış
malarına başlamadan önce bir başkan ve bir
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yazman seçerler. Çalışma gruplarının rapor
lan Genel Kurulca görüşül tip karara bağlan
madıkça geçerli sayılmaz.

Madde: 12
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
a) Gündeme madde eklemek.
b) Yönetim ve Denetim Kurullarının

raporlarını görüşüp karara bağlamak.
c) Disiplin Kurulu kararlarını onayla

mak ya da kaldırmak.
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan ge

lecek döneme ilişkin bütçeyi görüşerek ka-
rara bağlamak. •

e) Genel Kurul delege tam sayısının
2/3 'ünün oyu ile tüzük değişikliği yapmak,

f) Bölgeleri belirlemek. Bölge Temsil
ciliklerini kapamak. birleştirmek konusunda
Yönetim Kurulu'na yetki vermek.

g) Uluslararası kuruluşlara üye olma
ya da üyelikten ayrılma karan vermek,

h) Konfederasyon merkezinin başka
bir ile nakline karar vermek.

ı) Taşınmaz malların satın alınması.
satılması konusunda _ya da diğer hususlarda
Yönetim Kurulu'na yetki vermek.

i) Genel Kurul delege tam sayısının
2/3'ünün oyu iJe Konfederasyonun tüzel ki
şiliğine son vermek. para ve mal karşılığı
nın tasfiyesini karara bağlamak.

j) Sendikalar Yasası "n ı rı öngördüğü
nitelikleri taşıyan delege ya da üyeler ara
sından gizli oy açık sayımla Yönetim. De
netim ve Disiplin Kurulu asıl ve yedek üye
lerini seçmek.
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Madde: 13
Olağanüstü Genel Kurul'un
Toplanma Koşulları
Olağanüstü Genel Kurul aşağıda be-

lirtilen koşullarla toplanır: .
a) Yönetim ya da Denetim Kurulu ka

rarı ile.
b) Genel Kurul delegelerinin l/5'inin

yazılı ve gerekçeli istemi ile.
c) Olağanüstü Genel Kurul. günde

min<lcki konulan görüşür.
e) Olağanüstü Genel Kurul •a çağrı

Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
f) Olağanüstü Genel Kurul, istem gü

nünden başlayarak, en geç 30 gün içinde
toplanır. ,

Madde: 14
Yönetim Kurulunun Oluşumu
Yönetim Kurulu, ayrı olarak seçilen

Genel Başkan ve Genel SekreterTe birlikte,
yedi üyeden oluşur. Asıl tiye sayısı kadar da
yedek üye seçilir. Ayrıca. asıl üyeliklerden
boşalma olduğunda, aldıkları oy sırasına
göre yedekleri çağırılır.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Ku
rul 'oa, bu göreve aday olanlar arasından 17..
maddede öngörülen yöntem uyarınca seçi
lir.

Madde: 15
Yönetim Kurulunun Toplantı
Yöntemi
Yönetim Kurulu ayda bir. önceden

saptanan günde, Genel Başkanın yönetimin
de toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı
tiye tam sayısı~ın salt çoğunluğudur.
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Kararlar karar defterine yazı larak ka
tılanlar tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu gerektiğinde, buşku
nın veya iki üyenin istemi üzerine olağanüs
tü toplanır.

Madde:.16
Yönetim Kurulu 'nun Görev ve
Yetkileri
Yönetim Kurulu. Genel Ktı rul ' dan

sonra en etkili karar ve yürütme organıdır.
Yönetim Kurulu'nun görev ve yetki

leri şunlardır:
a) Konfederasyonun amaç ve ilkeleri

nin yaşama geçirilmesi ve Konfederasyon
görevlerinin yerine getirilmesi için gereken
tüm kararları almak.

_ b) Üyeleri arasından Başkan Yardım
crsr' nı seçmek.

c) Uzmanlık dairelerinin başkanlarını
belirlemek üzere görev bölüşüm ti yapmak,

d) Tüzüğü yorumlamak ve uygula
mak.

e) Genel Kurulu toplantıya çağırmak,
f) Genel Kurul kararlarını yerine ge

tirmek, Genel Kurul'ca verilen yetkileri
kullanmak.

g) Genel Kurul'a sunulacak çalışma
ve hesap raporları ile bütçeyi hazırlamak.
tüzük değişikliğine ilişkin tasarıları hazırla
yarak Genel Kurul•a sunmak,

h) Üyelik başvurularını karara bağla
mak. aynı işkolunda kurulu üye sendikalar
hakkında birleştirme kararı vermek.

ı) Tüzükte belirlenen amaçların ger-.
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çekleşmesine ilişkin bilimsel ve teknik bü
rolar kurmak, çalışacakları atamak, ticret
ve çal ışına koşullarının belirlemek. eğitim
çalışmalarını yönlendirmek,

i) Konfederasyon adına anlaşmalar
yapmak.

j) Üye sendikaların çalışmalarına yar
dımcı olmak ve dayanışmayı sağlamak.

k) Konfederasyon çalışmalarının dü
zenli yürütülmesi için yönetmelikler yap
mak,

. 1) Boşalması durumunda, Yönetim
Kuru! u eksik sayısını yedekleri çağırıp ta
mamladıktan sonra, Genel Başkanlık ve Ge
nel Sekreterlik için kendi üyeleri arasından
seçim yapmak,

m) Yeni uzmanlık dairelerinin kurul
rn.as ırıa karar vermek,

n) Genel Kurut' un verdiği yetki doğ
rultusunda taşrrımaz mal alınmasına ve ta
ş ı rırrıaz satılmasına karar vermek ve bu iş
Ierrılcri yapacak görevlileri belirlemek.

o) Ulusal ya da uluslararası örgütlerle
kamu ve özel kuruluşların yapacakları top
lantı ve gezilere katılacak ten-ısilcileri sapta
mak.

p) Denetim Kurulu' nu olağanüstü
toplantıya çağırmak.

r) Konfederasyon merkezinin il sınır
ları içinde adres değişikliğine karar vermek.

s) Tüzük ve yönetmelik hükümlerine,
organ kararlarına aykırı davranan Konfede
rasyon yöneticilerini ve üye sendikaları Di
siplin Kurulu' na sevk etmek. tiye sendikala
rın yönetici veya üyelerinin kendi disiplin
kurullarına sevkini istemek,
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t) Gerekli görülen bölgelerde Bölge
Temsilcilikleri açmak, açılmasına karar ve
rilen Bölge Temsilciliklcı-ine, Tüzüğün 26.
Maddesi uyarınca atama yapmak,

Madde: 17
Konfedeı·asyon Genel Başkanı'nın
Seçimi
Konfederasyon Genel Başkanı, Genel

Kurul 'da oylamaya katılan delegelerin 2/3
oyu ile seçilir. İlk turda bu .çoğunluk elde
edilemezse ikinci turda oylamaya katılan
delegelerin salt çoğunluğunun oyunu alan
aday. bu turda salt çoğun) uğun sağianaına
ması durumunda, üçüncü turda oylamaya
katılan delegelerin en çok oyunu alan aday
seçilmiş olur.

Madde: 18
Genel Başkan 'ın Göı·ev ve Yetkileı·i
a) Konfederasyonu yurt içinde ve dı-

şında gerçek ve tüzel kişiler ile kurumlar
katında temsil etmek,

b) Konfederasyon içinde uyumu ve
düzeni sağlamak,

c) Genel Kurul toplantısını açmak.
Yönetim Kurulu'na, Danışma Kurullan'na
başkanlık etmek, Konfederasyonca düzenle
nen tüm toplantıları rönetmek,

d) Genel Başkanın yokluğunda Genel
Sekreter yukarıda belirtilen görev ve yetki
leri üstlenir.

Madde: 19
Genel Sekreter 'in Görev ve
Yetkileri
a) Konfederasyonun amaç ve ilkeleri

nin y~~ma g~S:.if:ilmesi ve görevlerinin yeri
ne getınlmesı ıçın çalışma yaşamını ilgilen-
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diren tüm verileri derlemek. yazışmaları
yapmak.

b) Yönetim Kumlu'nun toplantı gün
demini hazırlamak. toplantıdan en az bir
gün önce gündemi Yönetim Kurulu üyeleri
ne ulaştırmak. karar defterini tutmak ve top
lantıya katılan üyelere imzalatmak.

c) Yönetim Kurulu'nca al ırıan karar
ların uygulanması için uzmanlık daireleri
arasında eşgüdüm sağlamak.

d) Konfederasyon 'da görev yapan
personelin düzenli çalışmasını sağlamak.
özlük işlerini düzenlemek.

Madde: 20
Denetinı Kurulu'nun Oluşumu
Denetim Kurulu. Genel Kurul "ca seçi-

len 3 üyeden oluşur. Genel Kurul 'da asıl
tiye sayı~ı kadar yedek üye seçilir. Kurul,
tiyelcri arasından bir Başkan ve bir Yazman
seçer. Kurul en geç altı ayda bir toplanır.
Kurul 'un toplantı ve karar yeter sayısı salt
çoğunluğudur. Başkan dahil her üye bir oy
hakkına sahiptir.

Asıl üyeliklerden boşalma olduğunda.
aldıkları oy sırasına göre yedekleri çağınlır.

Madde: 21
Denetim Kurulu'nun Görev ve
Yetkileri
a) Yönetim Kurulu çalışmalarının Ge

nel Kurul kararlarına uygun olarak yapılıp
yapılmadığını denetlemek.

b) Tüzüğe uygun olarak yönetsel ve
parasal denetimler yapmak. daha iyi bir ça
lışma ortamının yaratılabilmesi için Yöne
tim Kurulu'na öneride bulurırnak,
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c) Her denetim sonunda Yönetim Ku
ruluna, dörıcrn sonunda da Genel Kuı·ul'a
rapor vermek.

d) Yqnetim Kurulunurı istemi üzeri
ne üye sendikaları denetlemek,

e) Gerektiğinde Yönetim Kuru
lu'ndan Genel Kurul'un olağanüstü toplan
tıya_çağrılrrl:asını istemek.

Madde:22
Disiplin Kurulunun Oluşumu
Disiplin Kurulu. Genel Kurul'ca seçi-

len 5 üyeden oluşur. Genci Kurul'da asıl
üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Kurul.
üyeleri arasından bir Başkan ve bir Yazman
seçer. Kurul'un toplanma ve karar yeter sa
yısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Disiplin Kurulu. Yönetim Kurulu'nun
istemi üzerine toplanır ve önüne gelen ko
nuyu en çok 30 gün içinde sonuçlandırır.
Disiplin Kurulu. önüne gelen disiplin soruş
turmasını 30 gün içinde sonuçlandıramazsa.
bu süreyi üç defadan çok olmamak üzere.
birer ay süreyle uzatabilir. Kurul üyeleri
kendileri ile ilgili toplantılara katılamazlar.
Kurul. üyelerine ilişkin konulan öncelik ve
ivedilikle çözer.

Disiplin Kurulu ilgilinin savunmasını
aldıktan ve sunulan tüm kanıtlan değerlen
dirdikten sonra bir karara varır. Kararlar ve
karşı düşünceler mutlaka gerekçeli olmalı.
varrlan sonucun kanıtlan kararda ayrıntılı
olarak gösterilmelidir.

Asıl üyeliklerden boşalma olduğunda,
aldıkları oy sırasına göre yedekleri çağırılır.
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Madde:23
Disiplin Kurulu'nun Görev ve
Yetkileri
Disiplin Kurulu, Konfederasyon yö

neticileri ve üye sendikalar hakkında aşağı
da belirtilen cezalardan birini verir.

a) Uyan.
. b) Kınama.
c) Konfederasyon yöneticilerini geçici

ya da sürekli olarak görevden alma.
d) Geçici ya da sürekli olarak Konfe

derasyon üyeliğinden çıkarma konusunda
Genel Kuruta öneride bulunma.

Disiplin Kurulu'nca verilen kararlar
Yönetim Kurulu'nca uygulanır.

Disiplin Kurulu' nca verilen görevden
alma kararına karşı, Konfederasyon _yöneti
cisinin Genel Kurul'a itiraz hakkı vardır.
Görevden alınma karan ile Genel Kurul ta
rihleri arasında kalan süre içinde yönetici
nin görevi askıya alınır. Görevi askıya alı-·
nan yönetici, yönetsel yetkilerini kullana
maz, özlük haklarından yararlanamaz.

Disiplin Kurulu' nca verilen görevden
alma cezası ile üyelikten çıkarmaya ilişkin
öneri Genel Kurul" ca karara bağlanır.

Genel Kurul kararı ile aklanan yörıeri
cilertrun, görevlerinin askıda olduğu süreye
ilişkin özlük hakları kendilerine topluca ve
rilir.
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B. DANIŞMA ORGANLARI
Madde:24
Başkanlar Kurulları
a) Başkanlar Kurulu
Başkanlar Kurulu. Konfederasyon

Genel Başkanı'nın yönetiminde, Yönetim
Kurulu üyeleri. Denetim ve Disiplin I<urul
lan Başkanları ile üye sendikaların Genel
Başkanlarından ya da yerine vekalet eden
lerden oluşur.

Başkanlar Kurulu, en geç 2 ayda bir,
Yönetim Kurul_u'nun çağrısı üzerine topla
nır. Toplantı gündemi bir hafta önce üye
sendikalara gönderilir. Toplantı gündeminde
yer almayan Konuların görüşülmesi katılan
ların 1/3 'ünün oluruna bağlıdır. Bu.şkunl ur
Kurulu sonuçlan bir deftere yazılarak Kurul,
üyelerince imzalanır.

Başkanlar Kurulu, Konfederasyon ça
lışmaları hakkında Yönetim Kurulu'ndan
bilgi alır, eleştiriler getirir. Çul ı ş malarr n
Konfederasyon'un temel amaç ve ilkeleri
doğrultusunda sürdürülmesi, çalışma yaşa
mına ilişkin sorunların çözüm yollarının
saptanması, yurt ve dünya olaylarının de
ğerlendirilerek sonuçlarına göre çalışmalar
üretilmesi, örgütsel birlik ve dayanışmanın
sağlanması gibi konularda Yönetim Kuru
Iurıa önerilerde bulunur. Konfedcrasyon'un
işleyişine ışık tutacak görüşler bildirir.

b) Genişletilmiş B~şkanlar Kurulu
. Bu kurul; Konfederasyon'a bağlı sen-

dıkaların genel başkanlarından ve sendika
ların yönetim kurulu üyelerinden oluşur.
Kurul, en geç altı ayda bir toplanır.

Kurul; sendikaların sorunlarını dile
getirir ve yetkili kurullara önerilerde bulu-
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nur. Yönetim Kurulu'nca alınan ya da alına
cak olan kararların yaşama geçirilmesi için
öneriler geliştirir ve sunar. Sendi kalar ara
s ındu iletişim, du.yan ışrna ve ortak davranış
külti.irünün geliştirilmesi için çaba harcar ve
gerekli }~uı·ulların oluşturulmasına katkı
sağlar. Ulke sorunları ve sendikal hareket
hakkında görüş ve bilgi alışverişi yapar.

Madde:25
Şube Başkanları ve Genel
Tcınsilcilcr Kuı-ulları
a) Şube Başkanlar Kurulu
Şube Başkanlar Kurulu. Genel Başka

nın başkanlığında Konfederasyonun; Yöne
lim, Denetim. Disiplin Kurulları üyeleri.
üye scrıdikulurm yörıetirn kurulu üyeleri ve
şube başkanları veya yerine vekalet cden
lcn..lcn oluşur. Yılda bir kez olağan. gerekti
ğinde olağanüstü olmak üzere. Yönetim
Kurulu'nun çağrısıyla toplanır. Toplantı
gtırıdcrni toplantı çağrısı ile birlikte ilgilile
re göndcriliı·. Şube Başkanlar Kurulu gün
demindcki konuları görüşür.

b) Genel Temsilciler Kurulu
Genci Temsilciler Kurulu.. Konfede

rnsycınun Y-önctim,. Denetim ve Disiplin
Kurulu üyeleri, üye· sendikaların Yönetim
Kurulu üyeleri ve Şube Başkanları ile Kon
federasyon ve tiye sendikaların Bölge Tem
silcileri ve İşycri Baş Temsilcilerinden olu
şur.

Genci Tcmsilci lcr Kurulu.. Konfede
rasyon Yönelim Kurulu kararı ve hazırladı
ğı gündem uyarınca en az yılda bir kez top
lanır.
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Madde: 26
Bölge Temsilcilikleri
Bölge temsilcilikleri. Konfederasyon

Yönetim Kurulu'nun gerekli gördüğü böl
gelerde kurulur. Bölge temsilcileri Yönetim
Kurulut nca atanır.

Bölge temsilcilerinin seçilme ve çalış
ma yöntemleri, Yönetim Kurulu'nun düzen
leyeceği bir yönetmelikte gösterilir.

Madde:27
Bölge Temsilciler Kurulu
Bölge Temsilciler Kurulu. Konfede

rasyon Bölge Temsilcisi'nin yönetiminde,
üye sendikaların, bölge sınırlan içindeki.
bölge temsilcileri. şube yönetim kuruiu
üyeleri. işyeri baştcmsilci ve Lcmsikilcrin
den oluşur.

Kurul. Konfederasyon Yönetim Kuru
lu karan ve hazırladığı gündem uyarınca en
az altı ayda bir kez toplanır.
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Bölüm ili
GELİR VE GİDERLER

Madde: 28
Gelirler
Konfederasyonun gelirleri aşağıda

gösteri 1miştir:
a) Üye sendikalardan ayda. brüt bir

aylık asgari ücret tutarında tüzel kişilik
ödentisine ek olarak. her üyesi için yasal as
gari ücretin bir günlük tutarının 1/30'u ora
nında üyelik ödentisi alınır. Yönetim Kuru
lu. Başkanlar Kuruf ır' rıun onayını alarak bu
ödentiyi 1/IO'a kadar yükseltebilir. Üyelik
ödentisi her ayın IOt unda Konfederasyona
yatırılır.

b) Mal varlığı gelirleri: Konfederas
yon'un mal varlığı gelirleri para ve taşınır
taşınmaz mall ardarı sağlanan gelirler ve bu·
değerlerin devir. temlik ve sa.tışlarından do
ğar. kazançlar.

c) Uluslararası örgütlerden sağlanan
yardımlar, •

d) Sosyal ve kültürel etkinlik gelirleri.
e) Yönetim Kurulu tarafından kabulü

uygun görülen gerçek ve tüzel kişilerden.
Konfedernsyon'un üyesi bulunduğu ulusla
rarası örgutterderı sağlanan bağışlar.

f) Emekli-Sen. üyelerinden almakta
olduğu aidatın % LOt urıu Konf'ederasyorıa
üyelik aidatı olarak öder.

Madde:29
Gelirlerin Kullanılma Yöntemi
a)· .Konfederasyon gelirleri Yasa" nın

öngördüğü bankalarda açılacak hesaplara
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yatırılır. Kasada aylık brtit asgari ücretin 20
katından fazla para bulundurulamaz. Daha·
fazla para bulundurulması Yönelim Kurulu
karan ile olanaklıdır.

b) Konfederasyon adına para .çekrne,
biri birinci derece imza yetkisi bulunan iki
Yönetim Kurulu üyesinin imzası ile olanak
lıdır. Birinci derece imza yetkisi Genel Baş
kan, Genel Sekreter ve Mali Daire Başka
nı' na aittir. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri
ikinci derece iınza yetkisine sahiptirler.

Madde: 30
Giderler
a) Giderler bütçeye uygun olarak Yo

netim Kurulu kararıyla yapılır.
b) Ödenti ve diğer gelirlerin en az %

IO'u eğitime ayrılır.
Madde: 31
Üye Sendikalaı:ın Yükümlülüğü •
Sendikalar her yılın sonunda. yıllık

bilanço ve gelir gider tabloları ile genel fa
aliyet raporlarını Konfederasyon' a gönder
mek zorundadır.
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Bölüm IV
ÇEŞİ'rLi HÜKÜMLER

Madde: 32.
Uzınanlık Daiı·eleri
Konfcdcrasyon çalışmalarının düzenli

ve verimli yürümesi için aşağıdaki uzmanı ık daireleri kurulur:
1- Eşgüclüm,
2- Örgütlenme.
3- Eğitim,
4- Araştırma.
5- Mali İşler,
6- Kadın işçiler Sorunları,
7- Genç işçiler Sorunları,
8- Emekli Sorunları,
9- Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler,
10- Hukuk,
11- Dış İlişkiler,
12- işçi Sağlığı ve İş Güvenliği,
13- Çevre Sorunları,
14- Göçmen İşçiler Sorunları

a) Gerektiğinde Yönetim Kurulu ka
rarı ile yeni daireler kurulabilir.

b) Her uzmanlık dairesi için kurutuşu,
görevi. yetki ve sorumluluklarını düzenle
yen bir yönetmelik hazırlarrır;

Madde:33
Defter ve Dosyalar

a) .Aşağrda belirtilen defter ve kayıtla
rın tutulmasızorunludur:

1- Genel Kurul, Yönetim Kurulu, De
netim ve Disiplin Kurulu KararDefterleri,
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2- üye sendikalarla ilgili bilgilerin
yer aldığı Üye Kayıt Defteri.

3- Aidat, Yevmiye, Envanter Defterle
ri ile Defter-i Kebir,

4- Gelen ve Giden Evrak Kayıt Def-
terleri, -

5- Zimmet Defteri.
6- Bilanço. Envanter ve Kesin Hesap

Defterleri.
7- Gelen evrakın aslı. giden evrakın

suretlerinin saklanacağı Gelen ve Giden Ev-
rak Dosyalan. •

8- Yönetim .Kurulu Karan ile bastırı
lan. sıra numaralı. mühürlü, kopyalı gelir
makbuzları ile giderlerin fatura ve belgele
rinin saklanacağı dosyalar.

b) Yukarıda (1). (2). (3). (4) sıra nu
maralı bentlerde yazılı defterler her olağan
genel kurulu izleyen 15 gün içinde notere
onaylattınl ır;

Madde:34
~onfederasyon Yöneticilerinin
Ozlük Hakları
a) Konfederasyonda çalışan ücretli

yöneticilere ödenecek .üoret ve yan ödeme
ler bütçe ile belirlenir.

b) Konfederasyon yöneticilerinin
aday olmama, seçilmeme, çekilme ya da
ölüm nedeniyle görevlerinin sona ermesi
durumunda. kendilerine ya da yasal miras
çılarına. göreve seçildikleri tarihten görev
lerinin sona erdiği tarihe kadar fiilen çalış
tıkları her tam yıl için. kendilerine ödenen
aylık ücretlerine ek olarak sağlanan para ve
para ile ölçülmesi mümkün hakların da gö
zönünde tutulması suretiyle saptanacak bir
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günlük ücretin 45 katı tutarında bir hizınet
ödeneği verilir. Bir yıldan artan stircler için
ödeneğin yıllık oranı üzerinden hesaplama
yapılır. Aynı dönem süresi için bir defadan
fazla hizmet ödeneği ödenmez.

Madde: 35
Uluslararası Üyelik .
DİSK, Uluslararası Özgür İşçi Sendi

kuları Korıfcdcrasyorıu, ICFTU ve Avrupa
Scn<likalar Konfederasyonu, ETUC' un üye
sidir

Madde: 36
Dcınirbaşların Satış ve Teı·kini
Konfederasyonun demirbaşlarının sa-

tışı ve terkini. Yönetim Kurulu'nca, Mali
Daire Başkanı başkanı ığında oluşturulacak
üç kişi lik komisyon tarafından kapalı teklif
veya pazarlık usulünden biriyle yapılır.

Madde: 37
Kuı·ucular
Konfederasyonun kurucuları şunlar-

dır:
1- Türkiye Maden-Madeni Eşya ve

Makina Sanayii İşçileri Sendikası (Türkiye
Maden-İş Sendikası) adına Genel Başkan
Keınal Tüı·kleı·. TC 1926-Dcnizli, Vatan
Cad. Polis Evleri A/2 Edimekapı-İstanbul.

2- Türkiye Lastik-Kauçuk ve Plastik
Sannyii İşçileri Sendikası (Lastik-İş) adına
Gcrıcl Başkan Rıza Kuas, T.C. 1926-Koca
cl i, Bestekar Hakkı Sok.. No: 11. Samatya
İstunbul.

3- Türkiye Basın Sanayi lşçi leri Sen-.
dikası (Basın-iş) adına Gerıe.l BaşkarıTbra
him Güzelce, T.C. 1922-Istanbul. Oztürk
Cad. Mimarbaşı Sok. Bahar Ap. No: 8-10
Laleli-İstanbul.
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4- Türkiye Gıda Sanayi İşçileri Sendi
kası (Türkiye Gıda-İş) adına Genel Başkan
Kemal Nebioğlu. T.C. 1926-Rize. Bahçeli
evler 17 Sok. No: 28 Ankara.

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

Madde:38
Yürürlük
7 Aralık 1991 tarihinde toplanan Ola

ğanüstü Genel Kurul tarafından düzenlenen
bu Tüzük. 28-30 Temmuz 2000 tarihlerinde
toplanan 1 !.Genel Kurul tarafından değişti
rilerek onaylanmış ve ytırürl üğe konulmuş
tur.
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DİSK ÜYESİ SENDİKALAR
ASİS; Ağaç Sanayi İşçileri Sendikası
BASIN-İŞ; Türkiye Basın İşçileri Sendikası
BANK-SEN; Türkiye Devrimci Banka ve Sigorta
i~çileri Sendikası
BİRLEŞİK METAL-İŞ; Birleşik Metal İşçileri
Sendikası
DEV. MADEN-SEN; Türkiye Devrimci Maden
.Ararrıa ve İşletme İşçileri Sendikası
DEV. SAĞLIK-İŞ; Devrimci Sağlık İşçileri
Sendikası
DEVRiMCİ YAPI-İŞ; Devrimci Yapı İşçileri
Sendikası
EMEKLİ-SEN; Tüm Emekliler Sendikası
GENEL-İŞ; Türkiye Genel Hizmet işçileri
Sendikası
GIDA-İŞ; Türkiye Gıda Sanayii İşçileri Sendikası
CAM KERAMİK-İŞ; Türkiye Porselen. Çimento.
Canı. Tuğla ve Toprak Sanayii İşçileri Sendikası
LASTİK-İŞ; Türkiye Petrol. Kimya ve Lastik
Smınyii İşçileri Sendikası
LİMTER-İŞ; Liman. Tersane. Gemi Yapını
Onarım İşçileri Sendikası
NAKLİYAT-İŞ; Nakliye İşçileri Sendikası
MEDYA-SEN; Medya. İletişim. Basın-Yayın
İşçileri Sendikası
OLEYİS; Türkiye Otel. Lokanta ve EğlenceYerleri
İşçileri Sendikası
SİNESEN; Türkiye Sinema Emekçileri Sendikası
SOSYAL-İŞ; Türkiye Sosyal Sigortalar. Eğitim.
Büro. Ticaret. Kooperatif ve Güzel Sanatlar İşçileri
Sendikası
TİS; T'ürkiye Toprak. Su. Tarım İşçileri Sendikası
TEKGES-İŞ; Türkiye Elektrik. Su ve Gaz İşçileri
Sendikası
TEKSTİL; Tekstil İşçileri Sendikası
TÜMKA-İŞ; Türkiye Tüm Kağıt. Selüloz Sanayii
İşçileri Sendikası
YENİ HABER-İŞ; Posta. Telefon. Telgraf. Radyo.
Televizyon İşçileri ve Hizmetlileri Sendikası
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