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BÖLÜM ı I GENELHÜKÜMLER

Madde 1 Konfederasyonun Adı: (Türkiye Devrimci iş-
çi Sendikaları Konfederasyonu) dur. Kısa adı: (DISK)'tir.

Madde 2 . o) DISK'in Genel Merkezi lstanbul'dur.
b) DISK'in lstanbul içindeki acık adresi şudur: Merter Sitesi,
Ahmet Kutsi Tecer Ccıd. No. 10 Kat. 5 Bayrampaşa - ISTANBUL.
c) Genel Merkezinin bulunduğu il sınırları içindeki adres, Genel
Yürütme Kurulu kararı ile değiştirilir.

BÖLÜM il TEMEL
AMAC VE
iLKELER

Madde 3 DiSK, işçi sınıfının ekonomik, sosyal ve
kültürel bakımdan kalkınması ve yücelmesi için, öncelikle, Tür
kiye'nin her bakımdan tam bağımsız olmasını ve hızlı bir kal
kınma yoluna girmesini zorunlu görür. Bundan ötürü de, Türk
işcl hareketinin, Anayasada öngöriilen köklü dönüşümlerin ger
çekleşmesini sağlıyacak bir devrimci öze kavuşmasını şart so
yar.

Temel ilkeleri şöyle kabul eder:
a) lşcl sınıfının sorunları tam bağımsızlığa kavuşmuş top

lumcu bir düzende çözümlenir. Bunun ekonomik alanda birinci
adımı, emekten yana, emekçilerin yönetim ve denetimine doğ
rudan doğruya katıldığı planlı bir devletçilik sistemidir.
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Bu sistemde kamu sektörü ağır basar ve itici, yönetici rol
oynar.

b) Çelik ve Makina Stınayii ile enerji kaynaklan gibi sc
naylin kilit noktalarının genellikle ağır sanaylfn, madenclffğin ve
büyük ulaştırma, ihracat, lthalôt işleri ile bankacılık ve sigor
tacılığın Anayusa'da öngörülen ilkeler içinde devlet eliyle yü
rütülmesi gereklidir. Bu alanlarda özel sektör yardımcı durum
dadır.

c) Emekçilere, insan onuruna uygun bir hayat seviyesi
sağlamak ve bu seviyeyi devamlı olarak yükseltmek, işsizliği
ortndcn kaldırmak, ancak devlet eliyle yürütülecek hızlı bir
sanayileşme ile mümkündür. Ancak, devlet eliyle yürütülen bir
sanayileşme. işletmelerin devletleşmesl ve en ileri tekniklerin
kullanılması işçilerin yararına olur.

c) lşcı sınıfının devrimci bir niteliğe erişmesi ve bilinçlen
mesi ancak yurt ve dünya olaylarının emekçiler acısından ve
bilimsel yolc;tan değerlendirilmesine btığlıdır. Bilim, ışci sınıfının
en önemli mücadele aracıdır.

d) Köylümüzü uygar yaşama şartlarına kavuşturmak ve
sanayileşmemize temel ve destek olmak üzere, köklü bir toprak
reformu zorunludur. Bunun aynı zomanda işsizliği önleyici bir
yararı da vardır.

e) Emekçilerin, tüm haklarını alabilmesi yalnız mesleki mü
cadele ile mümkün değildir. Bunun yanısıro Anayasa'daki de
mokratik haklarını kullanarak, siyasi mücadele yapmaları da
gereklidir. Bu mücadele, işçi sınıfını varlığının tem bilincine ka
vuşturarak, insanın insanı sömürmesi escısına karşıt bir amaç
güder.

Madde 4 DISK'ln başlıca görevleri şunlardır :

a) Bütün işçilerin kendi ana işkolları sendikalarında top
lanmasını ve bunların da DISK'te bir araya gelmelerini sağla
mak, DISK'I Türkiye'nln en güçlü ve en etkili meslek örgatü ha
line getirmek,

b) Türk işçi hareketinin izleyeceği politikanın ona çizgile
rini saptamak ve hareketin birlik ve beraberliğini sağlamak,
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c) Toplu sözleşme ve grev düzeninin, Anoyasa'da yer al
dığı bicimde uygulanmasını ve bunların beşcrı ile yürütülmesi
lcln gerekli sendikalararcısı dayanışma ve işbirliğini sağlamak,

c) Çalışma hayatını ve sosyal güvenliği düzenliyen yasa
ların, işçiler yararına olmayan hükümlerini değiştirmek ve yeni
yasalarda bunları daha da iyileştirmek için caba harcamak,

d) işçilerin çıkarlarıyla ilgili çeşitli toplantı, kurul, konferans
ve örgütlere katılarak, bunların Dl3K'ln ilkelerine uygun bicim
de kararlar almalarına çalışmak,

e) Türkiye dışında olup da işçi sınıfı yararına çalışan ve
DISK'in ilkelerine uygun doğrultuda görüş sahibi olan uluslar
arası lşçl örgütleriyle işbirliği yapmak, bu gibi kuruluşlara üye
olmak suretiyle işçi dayanışmasının ürünlerinden yararlanmak,

f) işçilerin mesleki bilgilerini arttıracak ve genel kültürle
rini geliştirecek her türlü eğitici eylemlerde bulunmak, sağlık
ve spor tesisleri, kitaplık, basımevi ve benzeri kültürel tesisler
kurmak, işçilerin boş zamanlarını değerlendirmeleri için olanak
lar sağlamak,

g) işçilerin refahını veya mesleki çıkarlarını ilgilendiren
konular üzerinde bilimsel incelemeler yapmak ve bu amaçla bir
araştırma bürosu kurmak,

h) işçiler için her çeşit kooperatifler veya şirketler, tatli
siteleri kurmak, bu gibi girişimlere yardım etmek ve görevle
rini yerine getirebilmek için her türlü mülk edinmek ve işlet
mektir.

BÖLÜM ili GÖREV VE
YETKİLERi

Madde 5 a) Ulusal düzeyde tüm işcilerl ana işkol-
larında tek sendikada örgütleyerek DiSK içinde bütünleşmele
rini sağlamak,

b) DISK'i Türkiye işçi Sınıfının en güçlü demokratik sınıf
ve kitle örgütü durumuna getirmek,
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c) işçi sınıfının sendikal horeketlnin izleyeceği ekonomik,
sosyal ve siyasal politikanın kalın çizgisini stıptayorak bu poli
tika üzerinde birlikte hareketi sağlamak,

d) Toplu iş sözteşmesı ve grev hakkının Anoyaso'nın ru
huna uygun bicimde uygulanabilir duruma getirilmesi. boşan
ile yürütülmesi için sendikalar orası dayanışmayı ve güçblrll
ğlni soğlomok,

e) Çalışma hayatı ile sosyal güvenliği düzenleyen tüm ya
solonn işçi sınıfı ve emekçiler yararına çıkarılması, gellştirllmesl
ve eksiksiz uygulanmasını sağlamak,

f) işçi sınıfı ve emekçilerin çıkarları doğrultusunda eği
tim ve öğretim veren kurul, konferans, seminerler düzenlemek,
başkaları tarafından düzenlenen bu gibi toplantılara katılarak
DiSK ilkelerine uygun kororlor aldırmak,

g) Yurt içi ve yurt dışında kurulu işçi sınıfı yamrına ça
lışan, DISK'in ilkelerine uygun doğrultuda görüş ve eylemlerde
bulunan örgütlerle işbirliğini yapmak, aynı ilkeleri paylaşan
uluslarorosı örgütlere üye olmak ve onlardan yararlanmak,

h) işçilere mesleki eğitimin yonısıro genel kültürlerini art
tıncı eğitim vermek, beden eğitimi için sağlık ve spor tesisleri
kurmak, boş zomonlonnı değerlendirmek için olanaklar sağla
mak,

i) lşçllerln sorunlan ve meslekleri yoranna ilişkin incele
me ve araştırmalar yapmak, bu tımaçla kurullar kurmak,

il Üretim, tüketim, konut, kooperatifleri, şirketler ve din
lenme yerleri, basın - yayın evleri kurmak, bildiri ve bülten ya
yınlamak,

k) Üyesi sendikalar arasında her btıkımdan birlik ve da
yanışmayı sağlamak. calışmo yöntemlerini aynı ilkelere uydu
racak planları yapmak ve uygulamak,

I) DiSK üyesi sendikalar, anatüzüklerl için DiSK Anatü
züğüne bağlılık ve uygunluk bakımından DiSK tarafından ha
zırionocak tip statüsünü esas al:r ve kendi sendikalarının veya
işkolunun özelliğine göre bu tip statüye eklemler yapar.

m) Anayasa, yasalar ve işçi sınıfının çıkarları ile gereksin
melerine ilişkin diğer girişimlerde bulunmaktır.
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söLOM ıv I ÜYELİK

IJYELIGIN KAZANILMASI:

Madde 6 DISK'e üye olabilmek için :

a) Yürürlükte olan yasalara göre kurulmuş :şçi sendikası
olmak,

b) DISK'in Anatüzüğünü, kurutuş bildirisini ve Anatüzüğe
bağlı yönetmeliklerdeki hükümler! kabul etmek ve kendi Genel
Kurulunca yasalara uygun nitelik v,a biçimde DISK'e üye olma
kararı almı:ık şarttır.

c) Üye olmaya lliı,kin kararı en geç 15 gün içinde başvur
ma yazısının ekinde DiSK'e göndererek üyelik isteminde bulun
mak gereklidir.

Üyelik için Genel Kurul Kararı alan sendika yöneticilerinin
süresi içinde DISK'e başvurmamaları sendikanın üyeliğe alın
mayacağı anlamına gelmez.

Önce üyeliğe alınması kororlaştınlıp bildirilerek vükümlü
lüklerlni yerine getirmesi istenir. Bu karara uymayan sendlkı:ı
yöneticileri hakkında yasal koğuşturma yapıldıktan başka Ge
nel Kurulu toplantıya çağırabilir.

Toplanan Genel Kurulc, yöneticilerin davranışları DiSK yet
klllsi tarafından anlatılarak haklarında karar verilmesi istenir.
Genel Kurulu bu isteğe uymayan sendika kendiliğinden üye
likten düşer.

UYELICE ALlNMA KOŞULLARl:

Madde 7 6. maddeye uygun olarak DISK'e üye olmı:ı
kararı aldığı anlaşılan sendika hakkında Yürütme Kurulunca 15
gün içinde karar verillr, Üyeliğe alınan sendika kararı aldığı
Genel Kurul gününden başlayarak üye sayılır. Üye sendika üye
liğin başladığı aydan başlayarak yükümlülüklerini yerine getirir.
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Yürütme Kurulunca üyeliği onaylanmayan sendikanın Yöne
tim Kuruluna ve Genel Kurula başvurma hakkı vardır. Genel
Kurul kararı kesindir. DiSK üyesi sendikadan ayrılan işçilerin
kurdukları yeni bir sendika DISK'e üye olamaz.

lşkolunda üyesi sendika varken ikinci ve doha fazla sayı
da sendikanın başvurması durumunda, başvuran sendikalarla
üye sendika arasında:

a) Çekişme olup orttıdan kaldırılıp kaldırılmayacağı,
b) Yöneticileri arasında bağdaşmaz görüş ayrılıklarının bu

lunup bulunmadığı,
c) Belirli bir süre lctnde birleştirilmeleri olasılığının bulu- •

nup bulunmadığı araştırılır. Üyeliğe yeni alınan sendika ile üye
sendika en geç bir yıl içinde birleştirilir. •

UYELIKTEN AYRllMA :

Madde 8 Üyelikten tıyrılmok isteyen sendikanın ge-
nel kurulunda yasalara ve bu tüzükte belirli kurallara uyması
zorunludur.

Genel Kurul gündemine DISK'ten ayrılmayı öngören mad
deyi koymayı kararlaştıran ~endika yetkilileri sendika genel
kurulundan en az 15 gün önce konuyu DiSK Merkezine bildirir.

Konuya ilişkin olarak bir DiSK görevlisini genel kurulda
bulundurmak ve her istediğinde aydınlatıcı bilgi vermek !cin kı
sıtlamasız ve engellemesiı konuşma olanağı sağlamak zorun
dadır.

Bu koşullora ve . yasalom uygun olarak üyelikten ayrılma
kararı veren sendika karar gününü izleyen aybaşından boşla
yarak üç oy süreyle ödentisini ödemekle yükümlüdür.

UYELIKTEN ÇIKARMA:

Madde 9 DISK'ln Anotüzüğüne uymayan, ilkelerine,
organlarının vosovc ve bu Anatüzüğe uygun kararlarına karşı
cıkon sendika yönetıclleri ve üyelerine karşı DiSK Yürütme Ku
rulunun yazılı uyarısına rağmen tüzel kişilik olarak gerekli dl
slplln hükümlerini uygulamayan sendika, yönetim kurulunun Is
temi ve onur kurulu kararı He üyelikten çıkartılır. Üyelikten cı-
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. knrtılcn sendikanın DiSK Genel Kuruluna başvurmağa hakkı
vardır.

Üyelikten çıkarılma kararı genel kurulca onaylanan sendi
ka kararın kendisine bildirildiği günden başlayarak yasal süre
içinde karara karşı yargıı organlarına başvurabilir.

Yargıcın kesinleşen kararı uygulanır.
Yargıç kararı ile üyeliğini kazanan sendika geçmiş ödenti

yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.
Üyelikten düşen, ayrılan, ya da cıkcrtucn sendika üç oy

dan fazla ödenti vermiş olsa bile geriye verilmez. Sendika peşin
ödediği ödentileri geri isteyemez.

OYE SENDlKALARlN B1RLEŞT1RILMESI:

Madde 10 Aynı işkolunda birden hızla DiSK üyesi
Sendikanın belirli bir süre içinde birleştirilmesi için, DiSK Yü
rütme Kurulunca özel bir BiRLEŞTiRME KOMiSYONU kurulur.
Ve belirli birleştirme süresi Yürütme Kurulunca saptanır.

B1RLE.ŞTIRME KOMiSYONU:

Birleştirilmesi gerekli üye sendikaların yöneticilerinden ge
rekli açıklamayı alır. Bu sendikrıların durumunu bizzat tetkik
eder. Ve en iyi birleştirme formülünü bir raporla DiSK Yürütme
Kuruluna bildirir. Yürütme Kurulu formül gereğince birleşme
konusunda ilgili sendikalara gerekli bildirimi yapar. ilgili sen
dika başkanları en geç iki hafta içinde DİSK'e cevap vermekle
yükümlüdür. Bundan kaçınan sendikanın birleşme konusundaki
DiSK teklifine (Hayır) cevabı verdiği kabul edilir.

Birleşme konusundaki DiSK tarafından önerilen formüle
(Hayır) diyen sendika kendiliğinden DiSK üyeliğini, (Hayır) ce
vabını verdiği andan veya cevapsız olarak geçirdiği iki haftalık
sürenin bitiminden başlayarak yitirir ve DISK'ten ayrılmış olur.

Birleşme formülü hakkında DiSK Yürütme Kurulu yetkili
leri ile kendiliğinden DiSK üyeliğinden ayrılan sendikanın DiSK
dışında hukuki yollardan hak arama yetkisi saklıdır. iki haftalık
cevap verme süresi, ilgili sendikcıların teklifi ile, nedeni olumlu
görüldüğünde, DİSK Yürütme Kurulunca uzatılabilir.
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BÖLÜM V ÖRGÜT
YAPISI

Madde 11 AJ DISK'in karar organları şunlardır:

a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Yürütme Kurulu
d) Denetim Kurulu
e) • Onur Kurulu
B) OISK'in danışma organları şunlardır:
a) Başkanlar Konseyi
b) Genel Temsilciler Meclisi· •
c) Bölge Temsilciler Meclisi
d) Bölge Temsilcilik Kurulu

Madde 12 o) Genel Kurul DISK'in en yüksek orga-
nıdır. DISK'e üye sendikaların delegelerinden kurulur.

b) Genel • Kurula katılacak üye sendikaların delege sayısı
aşağıdaki biçimde ve oranda hesaplanır ve saptanır :

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

sayısı için 1 delege, (Artık üye sayısı S0O'den fazlo ise 1000'e
tamamlanır.)

3 - Yürütme Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu üyeleri, De
netim Kurulu ve Onur Kurulu üyeleri, DISK'e üye sendikalardan
birinin üyeliklerini yitirmemiş iseler, DİSK Genel Kurulunun do
ğal üyesidirler. Genel Kurulun toplanma gününde görevde bu
lunan seçimle işbaşına gelmiş DiSK Bölge Temsilcileri de Ge
nel Kurulun doğal delegesidir. Bunlar üye sendikalardan seci
lerek gelecek delegeler arasında olamıyacakları gibi üye sen
dikaların kontenjanlarına tabi kılınamazlar.

c) işbu maddenin (b} fıkrası uyarınca sendikaların sece
cekleri delege sayısı DiSK tarafından daha önce tesbit edilerek
üye sendikalara bildirilir. Üye sendikaların seçecekleri delege
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sayısına esas teşkil edecek olan sendlkolorın işçi üyelerinin
sayısı, DiSK Genel Kuruluna sunulccnk raporlar için devre sonu
olarak tesbit edilecek tarihten önceki son altı ay içinde, üye
sendikaların işçi üyelerinden alınan DiSK aidatına göre üye
sayısının ortclnmnsı bulunarak tesbit edilir..

d) DiSK Genel Kurulunun açılış tarihinde üye sendikanın
DISK'e üyeliğinin kabul edildiği DiSK Yönetim Kurulu karar ta
rihi itibariyle, üyelik kıdemi üc aydan az olan sendikaların de
legeleri Genel Kurulda oy htıkkına sahip değildir.

Madde 13 DiSK Genel Kuruluna üye sendikalardan
gönderilecek delegeler, sendika anatüzüğünde buna dair hüküm
yoksa, üye sendikonın son genel kurul toplantısında Genel Ku
rul tarafından seçilir. Her delege için ayrıca bir de yedek delege
secilir.

• Madde 14 a) Olağan genel kurul yasanın saptadığı
en. uzun süreye uygun olarak toplanır. Bu anatüzüğün 20. mad-
desindeki bicim ve neden dışında da olağanüstü Genel Kurul ..,.
gerektiğinde toplantıya cı:ığrılabllir.

Olağan veya olağanüstü genel kurulların toplantıya çağrıl
ması Yürütme Kurulu veya Yönetim Kurulu tarafından karar
h:ıştırılır. Genel Kurulun gündemi, yeri, günü ve saati Genel Ku
rulun toplantıya çağrılmasına karar veren kurul tarafından sap
tanır. Böyle bir saptama olmadığı hallerde bu yetki ve görev
Yürütme Kurulundadır.

Yürütme ve Yönetim Kurullarından biri tarafından Genel
Kurulun toplantıya çağrılması mümkün olmadığı hallerde veya
gerektiğinde olağan veya olağanüstü Genel Kurul Genel Başkan
tarafından toplantıya çağrılabilir. 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 Kuru
lun toplanacağı yörenin en yüksek mülkiye ômirine de durum
yazı ile bildirilir.

c) Genel Kurula sunulocak bütün raporlar ile gelecek dev-
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reye alt bütçe teklifi, Genel Kurul toplantısı tarlblnden en az 2
hafta önce üye sendikalara yeteri kadar gönderilir.

d) Genel Kurul, mülkiye ômirlne bildirilen, gozetelerde du
yurulan gün, saat ve yerde toplanır.

el Birinci toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci top
lantının yeri, günü, saati ve gündemi yeniden mülkiye ômlrine
bildirilir ve iki gazete ile duyurulur. ikinci toplantı birinci top
lantı gününden en çok onbeş gün sonra yapılır. Bu toplantı da
Genel Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayılarının topla
mının iki katından az olmamak kaydryla yapılır.

Madde 15 a) Oye sendika sayısının 1/5 oranındaki
sendikaların yazılı başvurmaları üzerine Yürütme veya Yönetim
Kurulu Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

b) Oleğanüstü genel kurul toplantısını isteyen üye sendi
kalar görüşülecek konuları gerekçeleri ile birlikte apaçık olarak
yazılı başvurmalarında bellrtlrler.

c) Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yalnız gündem
deki konular görüşülür.

Madde 16 Genel Kurul gündemi Yürütme veya Yö-
netim Kurullarından biri tarafından hazırlanır. Gündeme yeni bir
madde eklenmesi için Genel Kurula katılan delegelerden 1/10'
inin yazılı önergesi şarttır. Gündemdeki bir maddenin çıkarılma
sı için mevcudun 2/3'sinln yazılı isteği gerekir. Tüzükte gizli oy
zorunluğu öngörülmeyen konularda acık ovıcmc biçimi uygula
nır. Ancak Genel Kurulun gizli oylama yapılmasına ilişkin ka
rnr verme hakkı saklıdır. Kararlar, tüzükte aksi yazılı o/madıkca,
hazır bulunan delegelerin oy çokluğu He alınır.

Madde 17 Genel Kurul, Genel Başkan veya onun yok-
luğunda Genel Sekreter tarafından açılır. Yoklama yopıhr. De
lege adedinin yarısından bir fazlası varsa toplantı açılır ve bir
başkan, iki boşken yardımcısı, gereği kadar yazman secıur. Bu
seçimler ile komisyon seçimleri acık oy ile yapılır. Genel Kurul
başkanlık divanı delegeler arasından seçilir.



C). GENEL KURUL YETKlLERl :' "·.:.:'. :,- ,·

Madde 18 a) Anatüzükte değişiklik yapmak· (Ana.
tüzük değişikllğl, Genel Kurulda hazır bulunan delegelerin en ez
2/3'sinln çoğunluk kararı ile yapılır.) • •
_ b) Yönetim ve Denetim Kurullarının mporkırıru görüşüp
karara bağlamak ve yöneticileri aklamak veya haklarında dava
acılmasına karar vermek,

c) Onur Kurulu kararlarına karşı- yapılacak· başvurmaları
görüşüp karara bağlamak, çıkarma kararlarını onaylamak,

d) Bu anatüzükte yazılı amaç ve görevlerin gerçekleşmesi
yolunda yöneticilere ve konfederasyon orgı:ınlanna öneri vermek
ve gerekli kararlar almak,

e) Yönetim, Yürütme, Denetim ve Onur Kurulu üyelerini
gizli oyla seçmek, •

f) Konfederasyon organlarında görev alan yöneticilere ve
rilecek ücretlerle her türlü ödenek ve yollukları, bütçeyi .görü
şüp karara bağlamak.

D) DANIŞMA ORGANLARI::·

Madde 19 n) Başkanlar Konseyi: DiSK Başka~lar
Konseyi, Genel Başkanın başkanlığında, DiSK Yürütme Kurulu
üyeleri ve DiSK üyesi sendikaların Genel Başkanlarının katılma
sı ile kurulur.

Konsey, en geç üc ayda bir Genel Başkanın gerekli gördü
ğü zamanlarda toplanır ve gündemindeki konuları görüşür.

Başkanlar Konseyi, DiSK karar organlan acısından istişari
bir organdır. •

b) Genel Temsilciler Meclisi : DiSK Yürütme, Yönetim, D~
netim ve Onur Kurulları üyeleri, DiSK üyesi sendikaların Genel
Yürütme ve Yönetim Kurulları üyeleri ile DiSK üyesi sendlkola
nn bağlı şube başkanları, DiSK Bölge Temsllcilerl ve sendika
bölge temsilcileri, sendikaların örgütlü bulunduğu tüm lşyerl
sendika baştemsllclleri ile toplantının yapıldığı ildeki işyeri sen
dika temsilcilerinin katılması ile kurulur,

Toplantının yapılocoğı il dışından katılacak temsilciler, DiSK
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Yürütme Kurulunca sendikaların durumu gözönünde bulundu
rularak saptanır.

Genel Temsilciler Mecllsl en gec yılda bir DiSK Yürütme
Kurulu kararı ile toplanır ve toplantı divanını DiSK Yürütme Ku
rulu yönetir. Genel Temsilciler Mecllsl DiSK Yürütme Kurulun
ca hazırlanan gündemindeki DiSK ve işçi sınıfı sorunları ile ge
nel yurt sorunlarını görüşür ve DiSK karar organları acısından
bir danışma organıdır.

c) DiSK Bölge Temsllcller Meclisi : DiSK Bölge Temsllclsl
başkanlığında DiSK üyesi sendikaların o bölgedeki teşkllôtltırın
da bulunan seçimi! yöneticilerin veya geçici bir süre için secimi!
yönetici kodrosunc genel merkezce anatüzüğüne uygun atan
mış yöneticilerin ve DiSK üyesi sendikalara bağlı o bölgedeki
lşyerl sendiktı baştemsilcilerl ile toplantının yapıldığı ildeki iş
yeri sendika temsilcilerinin katılması ile kurulur.

Toplantının yapıldığı il dışından katılacak temsilcller DiSK
Yürütme Kurulunca Sendikaların durumları gözönünde tutula;
rak saptanır.

Bölge Temsilciler Meclisi DiSK Bölge Temsilclslnln çağrısı
ile DiSK Genel Yönetim Kurulunun olağan toplantı gününden eh
geç bir ay önce toplanır ve o bölgenin DiSK, DISK'e üye sen
dikalar ve işçilerle ilgili bölge sorunlarını görüşür ve kar:arlaş
tınr.

Bölge Temsilciler Mecllsl danışma organıdır. DiSK Bölge
Temsilcisine ve o bölgedeki üye sendikaların yöneticilerine ışık
tutar.

Bölge Temsilciler Mecilslnln istek ve önerilerine ilişkin gö
rüş ve kararlan, DiSK Yürütme Kurulunca gözden geçirildikten
sonn:ı mümkün olanları uygulamaya konur veya Genel Yönetim
Kurulu gündemine alınır.

d) Bölge Temsilclllk Kurulu: Bölge Temsilclsl başkanlr
ğında, DISK'e üye sendikaların o bölgedekl Bölge Temsilcfsf ve
ya Şube Başkanları ile o bölgede Bölge Temsifcifiği veya Şube
örgütü olmayan ve ancak o bölgede üyesi bulunan sendikala
rın Genel Yürütme Kurullarınca o bölgedeki üyeleri arasından
seçip göndereceği bir temsilcfsinin katılması ile kurulan bir da
nışma organıdır.
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Bölge Temsilcisinin gerekli gördüğü anlarda, Bölge Temsil
cisinin çağrısı ile toplanır. Gündemindeki bölge sorunları ile ıt
gill konuları görüşür. (Toplanma çağrısı konusunda Yürütme
Kurulu yetkisi SGJklıdır.)

E) YÖNETiM KURULU:

Madde 20 a) DiSK Yönetim Kurulu, Yürütme Kuru-
lu üyeleri ile Genel Kuruldan seçilen 20 asli üye ve Denetim
Kurulu Başkanından oluşur.

b) 20 asli üye Genel Kurulda, DiSK üyesi sendikaların üye
leri arasından gizli oy ve salt çoğunluk usulü ile seçilir. Genel
Kurulda 20 yedek üye lcln de ayrıca oylama ve aynı usul ile
secim yapılır. Salt çoğunluk oyunu alamayan üyelikler için tur
lama yapılır. Yönetim Kurulu üyeliğine bir DiSK üyesi sendika
dan üçten fazla üye seçilemez.

c) DiSK Yönetim Kurulu üyeliği için adaylık koyma usulü
zorunludur. Ve aday olmak lcln DiSK üyesi bir sendikanın aidat
ödemekte olan geçerli üyesi durumunda bulunmak yeterlidir.

d) Genel Kurulda delege olarak hazır bulunanlar adaylığı
nı sözlü olarak koyabilir. Genel Kurulda delege olarak hazır bu
lunamıyanların daha önceden DiSK Genel Başkanlığına veya
Genel Kurul Divan Başkanlığına adaylıklarını yazılı başvurma ile
bildirmeleri veya üyesi bulunduğu sendika genel başkanının ge
nel kurulda sözlü olarak llglll kişinin aday olduğunu açıklaması
gerekil ve zorunludur.

e) DiSK üyesi bir sendikanın geçerli üyellğlnl herhangi bir
nedenle yitiren veya üyesi bulunduğu sendikası herhangi bir
nedenle DiSK üyeliğinden çekilen veya düşen üye, otomatik
man DiSK Yönetim Kurulu üyeliğinden düşer.

YÖNETiM KURULUNUN GOREV VE YETKILBRI :

Madde 21 DiSK Yönetim Kurulu:
a) Genel Başkan Vekillerini seçer.
b) En az, altı ayda bir Yürütme Kurulunca saptanan yer

de toplanır. Yürütme Kurulunun hazırladığı gündemdeki konu
lan görüşür, karara bağlar. Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların
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eksikliği halinde toplantı başkanının katıldığı taraf çoğunlu~u
alır.

c) Dilediği konulan Yürütme Kuruluna havale eder. Yü
rütme Kuruluna aktanlan kararların uygulanışından doğacak
sorumluluklar Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulunca veri
len kararları Yürütme Kurulu belirli bir süre icln ertelemek is
terse, erteleme gerekçesiyle birlikte Yönetim Kurulunu olağan
üstü toplcntıvc çağırır.

d) DiSK calışmaları hakkında Yürütme Kurulunca hazırla
nan hesap ve çalışma raporlarını, kararlarını ve eylemlerini göz
den geçirir. Anatüzük ve Genel Kurulca verilmiş kararlar üze
rinde yorumlar yapar, Yürütme Kuruluna öneriler verir. Hesap
larda yolsuzluk görürse durumu Denetim Kuruluna duyurur.

e) Uluslararası örgütlerce verilen bursların kullanılmasını
düzenler. Bursiyerlerde aranacak nitelikler yönetmelik ile scp
tanır.

f) 275 sayıh Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanu
nu uyarınca Yüksek Hakem Kurulu ile Yüksek Uzlaştırma Ku
rulunda işçileri temsil edecek hakemleri seçer.

g) Asgari Ücret Tesblt Komisyonuna katılacak lşci üyesi
nin seçimini yapar. iş ve işçi Bulma Kurumu, Işcl Sigortalan
Kurumu, Çalışma Meclisi Genel Kurul toplantılarına katılacak
delegelerin işkolları esasına göre secimlerlnl yapar.

h) Denetim Kurulunun vereceği rapor üzerine gerekirse
Genel Kurulu olağanüstü toplantıya cağınr.

ı) Yasalara göre işci temsilcisi gönderilmesi gereken yer
lere gidecek temsilcileri seçer.

i) DiSK adına bildiri, beyanname veya benzeri yayınlan
yayınlamaya karar verir ve yayınlar.

Madde 22 Yönetim Kurulu gündemine eklenecek
maddeler içln yazılı önerge vermek zorunludur. önergelerin gün
deme alınması çoğunluğun oyu ile olur.

Madde 23 Herhangi bir nedenle Yürütme Kurulundan
boşalan yerler ilk Genel Kurula kadar geçeri! olmak üzere, Yö
netim Kurulunda Genel Kuruldaki usul ile doldurulur.
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F) YORCJTME KURULU:

Madde 24 o) Yürütme Kurulu Genel Başkan, Genel
Sekreter ve Genel Kurulca secilen beş üye olmak üzere, yedi
kişiden kurulur.

b) Genel Kurulda beş Yürütme Kurulu üyesinin secimi Ge
nel Sekreter seçimindeki usul ile yapılır.

c) Yürütme Kurulu en az haftada bir toplanır. Başkan da
hil her üye bir oya sahiptir.

Madde 25 Yürütme Kurulunun herhangi bir üyesinin :
a) Meşru veya yazılı özüre dayanmaksızın arka ı:ırkaya

Yürütme Kurulunun üç toplantısına gelmediği,
b) Anatüzük hükümlerine ve alınan kararlara uymadığı,
c) Sıfat ve yetkilerini kötüye kullandığı,
d) DISK'in veya DISK'e üye sendikalann onurunu lekele

yen eylemlerde bulunduğu,
Belgelerle kanıtlanırsa, sucu işleyen hakkında diğer Yürüt

me Kurulu üyeleri veya onuru lekelenen üye sendikanın yazılı
müracaatını alan Yürütme Kurulu üyelerinden biri durumu bir
raporla Yürütme Kurulunı:ı bildirir ve Yönetim Kurulu toplantıya
çağrılır.

Yönetim Kurulu olaya ait belgeler üzerinde inceleme yap
tıktan ve yüzleştirmeden sonra, sucu sabit görürse, şikôyet
edilen üye hakkında geçici olarak görevden uzaklaştırma ka
rarı verir. Durumu ayrıca DiSK Onur Kuruluna da bildirir. Aksi
olduğunda, şikôyet eden veya edenlere aynı hüküm uygulanır.
Onur Kurulu kararı ile görevden uzaklaştırılan Yürütme Kurulu
üyelerinin Genel Kurula başvurma hakkı vardır.

!Genel Başkanı yargılamı:ı yetkisi, Genel Kurula aittir.)

G) YCJROTME KURULUNUN GÖREV VE YETKiLERi:

Madde 26
şunlardır:

a) DISK'in amaç ve ilkelerinin gerçekleşmesinden birinci
derecede sorumludur. Türk işçi hareketini ilgilendiren her çeşit
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konuyu izler. DiSK adına bildlrl, beyanname veya benzeri yayın
lara kurur verir ve yayınlar. DiSK Yönetim Kuruluyla, DiSK Yü
rütme Kurulu dışında diğer organlar tarafından yayınlanan bil
diri, beyanname ve benzeri yayınlar DISK'I bamamı:ız ve DiSK
bu nedenle sorumlu tutulamaz.

b) Amaç ve ilkeleri gercekleştlnnek, örgütlenmeyi çabuk
laştırmak ve üye sendikalar arası blrllk ve beraberi@ sağlamak
için yurdun ceşitll bölgelerinde temsilclllkler kurmak,

c) DiSK amaçlarını gerçekleştirmek ve üye sendikaların
ihtiyaçlarını karşılamak ıctn ihtisas daire ve büroları kurmak ve
bu daire ve büroların çalışma programlarını hazıriamak,

d) Üye sendikaların yapacağı toplu iş sözleşmeleri için
gerekli bilgiyi toplamak, değerlendirmek ve sendikaların yarar
lanmalarına sunmak.

e) Anatüzük hükümlerini aynen uygulamak,
f) DISK'in bütün organlarında calışocak kişilerin atanma

larını yapmak ve bunların ücretlerini saptamak.
g) işveren veya işveren örgütleri ile toplu iş sözleşmeleri

ne temel olacak ilkeler konusunda anlaşmalar yapmak,
hl Acele durumlarda DiSK Yönetim Kurulu yetkilerini kul

lanmak ve karar almak. (Bu durumda konu Yönetim Kurulunun
ilk toplantısına sunulur.)

Madde 27 a) DiSK işlerinin iş bölümü sistemi için-
de daha intizamlı ve yararlı yürüyebilmesi için, ihtisas daireleri
kurulmuştur. Bu daireler 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 işleri Dairesi,
8 - Personel Dairesi,
9 - Dış ilişkiler Dairesi,

10 - Sosyal ilişkiler Dairesi,
11 - Araştırma Dairesi,
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12 - .Ücret ve Ekonomi Polltlkn Dairesi.
b) Yürütme Kurulu lüzumlu gördüğü işler için yeni daire

ler kurmaya veya kaldırmaya yetkilidir.
c) Yürütme Kurulu, dairelerin kendtlerl lclnde iş organi

zasyonunu temin için, servis, büro gibi sınıflamalar yopar, ücretli
kademelerini tesblt eder, memur, sekreter, uzman, organizatör
gibi ücretli kadrolanna atamalar yaJ)Elr.

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

e) Her daire, bir Yürütme Kurulu üyesinin başkanlığında
yürütülür. Bu sebeple, doire başkanlıkları için, Yürütme Kurulu
kararı ile Yürütme Kurulu üyeler! arasında görev bölümü yapı
lır. Daire başkanlıkları değişimi de aynı yolla yapılır.

f) ihtisas dalrelerl genel merkez teşkllôtıdır. Bölge Tem
sllclklerinde de Genel Yürütme Kurulu kararıyla lüzum görülen
dairelerin kollan kurulur.

Madde 28 Genel Başkan, Genel Kurulda hazır bu-
lunan delegelerin 2/3 çoğunluk oyu ile seçilir. Bu çoğunluk el
de edilemediği takdirde oylama üçüncü tura kadar sürer, üçün
cü turda da 2/3 çoğunluk elde edilemezse, üç turun oy toplamı
bulunarak en çok oy alan aday seçilmiş olur.

Ancak, bu. takdirde dahi, adaylann üç turda aldıklon oy
toplamı, üç turda kullanılan oy toplamının en uz yarıdan bir faz
lası olması şarttır. Aksi halde secim yenilenir. Adaylar yeniden
tesbit edilerek seçim turuna yeniden başlanır. Ve· bu usul seçim
sonuçlanıncaya kadar aynı şekilde devam ettirilir.

Aday tek olduğu takdirde, 2/3 çoğunluğa bckılmoksızm,
ilk tur sonunda tek aday seçllmlş olur. Bu seçimler gizli oylama
ile yapılır.

Madde 29 DISK'i, Anatüzükte başka hüküm olmadı-
Oı hallerde, her bakımdan Genel Başkan temsil eder. Görevini
geçici bir süre için yapamayacağı zaman yetkisini Genel Baş
kan vekillerinden birisine bırakır. Böyle bir durum yoksa Genel
Başkan Vekillerinin üyelik bakımından en kıdemlisi başkana
vekalet eder.
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a) Başkanlık Bürosu., ~enel B.oşkon; Genel aoşkcn Ve
killeri ve. Genel sekreterden kurulur. Çalışması Genel Başkan
tarafından düzenlerür. , • • •

. b) En .cok üc olmak üzere yeteri kadar Genel Başkan Ve
kili, Genel Başkan seçimindeki usul ile, Genel Başkanın gös
t~receği adaylar orasından Ge~el Yönetim Kurulu kararı ile se
çilir. Genel Başkan secim. sırasında en az bir tazıcı olmak üzere
aday gösterir.. •

l), .~GENEL BAŞKANIN .YEl'Kl VE GOREVLER1: ..•

. • Madde 30 : • Genel , Başkanın görev ve yetkileri şun-
lardır: _
. : .· a) DiSK adına _demeç vermek, basın. toplantısı yapmak,
resmi ilişkilerde bulunmak,

b) Gerektiğinde, Yürütme Kurulunun kararını almadan
500.- TL.'yo kadar harcama buyruı:ıu vermek,

c) DISK'i resmi ve özel kuruluşlar karşısında; idari, mali,
adli, mesleki hususlarda her bakımdan temsil etmek,

d) Anotüiük ve ona bağlı olarak çıkarılan yönetmeliklerin
uygulanmasını sağlamak,

e) DISK'in idari ve mali birll!'.jlnl ve DiSK içinde uyuşum
ve düzeni sağlamak, üye sendikalarla DiSK ilişkilerini yürütmek
ve DiSK üyelerinin haklarını kollamak, DISK'in tinsel kişiliğinin
zedelenmesine olanak vermemek, •

f) Toplu iş sözleşmelerinin temel hükümlerinin kabulü için
colışmak, gerekli ortamı. yaratmak, ilişki ve girişimlerde bulun-
~~ • • •

• • g) Ge_rektiölnde DiSK içinde olan veya olmayan kimselere
belirli işlerin izlenmesi tcın temsil yetkisi vermek, davaya vekô
let vermek, sulh olmak, ibra etmek, idari, adli, mali, icrai tokl-
bot vapmak veya yaptırmak, • • '' •

hl Grev holiride, bu hakkın iyi kullanılması ve başarı so~
lonmosı için bütün olanak ve· örgütleri harekete geçirmek, y'ü
rütme komiteleri kurmak, l<işi ve gruplara özel görevler vermek,
greve katılanların yararına ekonomik, sosyal ve kültürel • cnıcş-



mnlcr yapmak, grev fonu_ndan veya başka meşru ~C?ynoklardan
yararlanarak ödemeler yapmak veya yaptırmak, _ . • __

_ ı) DISK'te ücretle cchşcnlcnn terfilerini, yer ·değiştirme
ve atanmalarıni, cezalandırma ve • çıkarılmalarını, Anatüzüğe
bağlı olarak çıkarılacak yöiıetmeHk hükümlerine göre yürütmek,
uygulamak. öneriler yapmak ve kararları yerine getirmek, _ .

1) Gerektiğinde DiSK yopısı içindeki her türlü haberleş
me işlem ve hesaplarda kendisi veya görevlendireceği kimseler
eliyle incelemeler yapmak veya yaptırmak,

k) Genel Sekreterlikçe yürütülmekte olah işleri yakından
izlemek, gerektiğinde incelemek ve açıklamalar istemek,

1) Kongreleri veyo toplantısında bulunduğu her türlü. kon
ferans ve toplantıları açmak, ba_şkanlığını yapmak veya toplan
tıyı yönetecek kimseleri atamak, kongre divanlarını seçtirmek,

m) Yönetim Kurulu ile Yürütme Kurulu kararlarında, DiSK'
in bütününü ilgilendiren veya DISK'in onuru ile llgj(i ve DISK'i
sorumlu durumda bırakması olanaklı "konulordc. konunun ye
niden görüşülmesi için ilgili kurula geri vermek ve yeniden gö-
rüşülüp karara bağlanmasını istemek. • • • •
(Bu gibi durumlarda bu kararların yürütülmesi sonucundan Ge
nel Başkan sorumlu değildir. Kararı veren kurulun karara katı
lan ve oy veren üyeleri sorumludur.) _

]) GENEL SEKRETER:

Madde 31 Genel Sekreter, DiSK Genel Kurulunda Ge-
nel Başkanın göstereceği en az iki aday arasından, Genel Baş
kanın seçildiği usul ile seçilir. Genel Sekreter DiSK ücretli kad
rosunda olmak üzere bütün mesaisini DISK'e verir. Genel Sek-
reterin görev ve yetkileri şunlardır: • •

a) DİSK'in her türlü yazışmalarında, haber almada, DiSK'
in amaçları ile ilgili yayın ve istatistikleri derlemede, toplu söz-
leşmeye esas olacak bilgileri toplamada görevlidir. • • •

b) Yazışma ve işlemlerin düzgün işlemesinden. _sqr~mlu-. . ., . .,, ..
dur. _ . . - .. . - -. •.

• c) Yürütme Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar. v~
Yürütme _Kurulunu Genel_ Başkaıi!n bilgisi altında toP,lant~Y?_ ç~
ğınr.

• '
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d) DlSK organlannın almış oiduOu kararlann yOrütülme
slyle görevlidir.

e) DISK'ln Yürütme ve Yönetim Kurulu üyelerinin 274 sayılı
Sendil«ılar Yasasının 27. maddesi uyarınca tutulması gerekil
defter ve dosyalarının tutulmasını ve kayıtların düzenli biçimde
usulüne uygun olarak yapılmasını sa!11ar.

f) Yasalar, Anotüzük ve yönetmelikler uyarınca tutulması
gerekli defter ve dosyaların tutulmasını ve kayıtların düzenli bi
çimde usulüne uygun olarak yapılmasını saı)lar.

g) DISK'e bağlı tüm ihtisas bürolarının başıdır ve DISK'ln
yurt çapındaki örgütlenme çalışmalarını yönetir.

h) DISK'ln her türlü iç çalışmalarını düzenler, örgütün dü
zenll ve verimli eolışmasını sağlar.

K) DENETiM KURULU:

Madde 32 Denetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen 3
asil, 3 yedek üyeden kurulur. Denetim Kurulunca g1zll oyla en
çok oy verilen seçlllr. Kendi arasından bir başkan, bir raportör
seçer.

Görev ve yetkileri şunlardır :
o) DISK'in mali çalışmalarının denetimini yapmak,
b) Denetimleri sırasında gördükleri herhangi bir yolsuz

luk veya usulsüzlüğü, Yürütme ve Yönetim Kurullarına ve Ge
nel Kurula bildirmek,

c) DISK'e bağlı üye sendikalar hakkında yapılacak vokm
ma ve bildirim üzerine Yürütme Kurulunun iznini veya önerisini
olarak, denetlemede bulunmak ve raporunu DiSK Yürütme Ku
ruluna vermek.

LJ ONUR KURULU :

Madde 33 Onur Kurulu, 5 asil 3 yedek üyeden kuru-
lur. Onur Kurulu, Genel Kurulca gizil oyla, en çok oy alma usu
lü ile seçilir. Onur Kurulu kendi açısından bir başkan ve bir
raportör seçer. Onur Kurulu DISK'in tüzel klşlliğine saygı gös-
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termeyen ve anatüzüOe aykın davrananlar hakkında Yönetim
Kurulu veya Yürütme Kurulunun verec~ı rapor üzerine toplanır
va kararını verir.

Onur Kurulunun vereceOI cezalar şunlardır :
1 - Uyarma,
2 - Kınama,
3 - Geçici çıkarma.
4 - Kesin çıkarma.

BÖLÜM VI MALİ
HÜÜKÜMLER

Madde 34 DlSK'ln gellrlerl:
a) Üye Sendikalardan alınan aldat gelirleri,
b) Üye Sendikaların işçi üyelerinden alınan aldat gelirleri,
c) Eğitim gelirleri,
d) Yasalara göre sa~lanacak gelirler,
e) Bağışlar,
f) Mamelek gelirleri,
g) Üyesi bulunduğu örgütlerle, uluslararası öteki örgütler

den alacağı yardımlar,
h) DiSK üyesi sendikalardan alıntın dayanışma gelirleri,
1) Üye sendikaların üyelerinden alınan yıllık dayanışma

aidatı gelirleri.

Madde 35 Üye Sendikaların aidatları :
DiSK üyesi sendikalardan her yıl Ocak ayında 1200.- TL.

aldat alınır.
Yürütme Kurulu kararı ile bu aldat ayda 100.- TL. olarak

da alınabilir.

Madde 36 DlSK'e üye sendikaların üyeleri, DlSK'e
ayda yasal brüt asgari günlük ücretin onda biri (1/10) oranı
tutarında aldat öderler.
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. - o) • DiSK, işçi üyenin çalıştığı lşyeri müdürlüğüne yazılı ta
lepte bulunrrı_a~ suret] ile bu aidatı her. oy işçi ücretinden kes-
tirebilir. •

işçinin üye bulunduğu DiSK üyesi sendika, DiSK aidatının
kestirilip DiSK hesobını:i ycitırılmos'ı ile llglll işlemin takibi acı
sından görevli ve sorumludur.

b) DISK'e üye sendika, işçi üyelerinden bazı işyerlerinde
çalışanlarına veya tümüne alt DiSK aidatının işçi üyeleri adına
DISK'e Sendika tarafından ödeneceği konusunda talepte bulu
nabilir. DISK'e yapacağı talepte, aidatın DISK'e doğrudan doğ
ruya sendika tarafından ödeneceğini veya DISK'in bu aidatı
sendikanın işyerlerinden alacağı üye aidatı parasından kestir
mesi gerektiğini belirtmek zorundadır.

c) DISK'e üye sendikanın işçi üyelerine alt DİSK aidatının
sendikanın lşyerinden olacağı aldat parasından kestirmesini is
tediği takdirde, DiSK tarafından ilgili işyeri müdürlüğüne yazılı
talepte bulunularak, DI_SK aidatı, sendlkenm alacağı aidat pa
rasından kestirilir.'

d) DISK'e üye sendikanın, işçi üyelerine alt DiSK aidatının
doğrudan doğruya sendika tarafından DISK'e ödeneceğini bil
dirmesine rağmen, bu ödentileri üc aydan fazla süre gecik
tirdiği veya ödemediği takdirde, DiSK Yürütme Kurulu işbu
maddenin (c) fıkrasındaki usule başvurabilir. Böylece, sendika
nın taahhüd etmesine rağmen ödemediği aidatlar, lşyerlerinden
olacağı aidat paralarından kestirilir ve gelecek aylara ait aidat
lar da her oy aynı şekilde lşyerlerinden kestirilir. Bu mümkün
olmadığı takdirde, işbu maddenin (a) fıkrası hükmü uygulanır.

e) Sendikanın yeniden talep ve taahhütte bulunması üze
rine. bunun kabulü DiSK Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. Sen
dikanın taahhüdünü yerine gatirmemesini:ı tekerrürü halinde
ödenmeyen aidatlar için işbu maddenin (c) fıkrasındaki usule
başvurulur ve konu ilk Yönetim Kurulu toplantısında gündeme
alınır: •• • •

f) işçi üyeleri adına DiSK aidatının sendika tarafından
ödeneceğine dair sendika taahhüdünün yazılı olarak kaldırıl
ması veya geri alınmosı halinde. işbu maddenin (a) fıkrası hük
mü uygulanır;·
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Madde 37 •• a) ·Her· üye ~endikı::i ödediili aldat ve ba
(lışların denetimini kolaylaştırmak amacıyla mali raporlarıni her
dönem sonunda • DISK'e göndermekle sorumludur. •

b) Her: ay, DISK'e üye sendikaların bir evvelki aya ait al~
dat gelirleri aidat defterinden, DiSK Genel Başkanlığınca gö-
revlendirilen bir yetkili tarafından tetkik edilir. • •

DISK'e üye .sendikalar bu denetime kolaylık göstermek zo-
rundadırlar. • • • •

Madde 38
miştir:

a) DISK'ln aidat gelirlerinin % 5'1.-

DISK'ln eilltim gelirleri aşai!ıda göste~II,-

b) Üye sendikalarla birlikte düzenlenecek eşya piyangosu,
gösteri, balo, sergi ve benzeri çalışmalardan elde edilecek net
gelirlerin % 25'i eğitime harcanır.

Madde 39 DiSK, Genel ve Katma bütçeli ldcrelerle
mahalli idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli ku
rumla, sermayesinin tamamı devletçe verilmek suretiyle kuru
lan iktisadi teşekkül ve kurumlarla, sermayelerinde devletin
katkısı bulunan bankalar kamu. kurumu niteliğindeki mesleki
teşekküller dahil olmak üzere, özel yasalarla kurulan bcnkckır
ca ödenmiş sermayesinin en az yarısına katılmak suretiyle ku
rulan teşekküllerle bunların aynı oranda katılması ile kurnlçın
müesseselerden, işveren ve işveren örgütlerinden bağış· ve ma-
li yardım kabul edemez. ;.: •ı.: -~._,·,: .:,,c-

Madde 40 DİSK, tüzel kişi olarak siyasi pçırtlierden
veya onlara bağlı örgütlerden herhangi bir suretle maddi yardım
kabul edemez, maddi yardımda bulunamaz, onların teşkUô_tı için
de yer alamaz.

DAYANIŞMA FONU:

Madde 41 DiSK bünyesinde yapılan grevleri destek-
leme veya DiSK ilkelerini gerçekleştirme mücadelesinde işten
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cıkanlan işçilere yardım yapma amacı ile DiSK hesabı içinde
bir Dayanışma Fonu kurulur.

a) DiSK üyesi sendika üyelerinden her takvim yılında ya
sal brüt asgari günlük ücretin iki katını aşmamak şartı ile, brüt
bir günlük ücreti tutarında dayanışma aidatı alınır. Bu aidat iş
cinin calışMı işyerinden kestirilir. işçinin üye bulunduğu DiSK
üyesi sendika DiSK dayanışma aidatının kestirilip DiSK banka
hesabına yatınlması ile ilgili işlemin takibi acısından görevli ve
sorumludur.

b) Üye sendikalar, bütçelerine fon koymak veya gerekli
organlannda karar almak suretiyle veya gerektiğinde DiSK Yü
rütme Kurulunun isteği ile, gücü aranında, DiSK Dayanışma
Fonuna katkıda bulunur.

c) işçi üyelerden işyerlerinden kestirilerek alınacak DiSK
dayanışma aidatının yılın hangi aylannda kesileceği DiSK Yü
rütme Kurulunca üye sendikaların görüşü alınarak saptanır. Zo
runluluk olmcdıkco bu aidatların ikramiye, birikmiş zam farkları,
yeni zam uygulaması gibi aylarda alınmasına özen gösterilir.

Bu dayanışma aidatı en çok yılda iki taksitte de alınabilir.
d) Dayanışma Fonu gelirleri DISK'in bankada açtıracağı

özel bir hesapta toplanır.
Bu hesapta toplanan fon,
1 - Üye sendikaların uyguladığı grevlerde üyelerine öden

mek üzere fstemlerl üzerine DiSK Yürütme Kurulunun 2/3 oyu
ile alınan kararla borç ya da bağış olarak,

2 - DiSK llkelerlnl gerçekleştirmek amacı ile yapılan giri
şimlerde işlerine son verilen DISK'e bağlı sendikaların üyele
rine Yürütme Kurulu kararı ile sosyal yardım yo da borç ola
rak verilme amacı dışında kullanılamaz.

Madde 42 DiSK dayanışma fonu, Yürütme Kurulu ka-
rarı ile örgütlenme, eğitim, grev ve lokavt giderleri gibi konu
larda ihtiyaç karşısında bulunan üye sendikalara borç veya yar
dım vermek şeklinde kullanılır. Talepte bulunan sendikaların
gerekçeleri acısından durum tetkik edilmek suretiyle talepçi
sendikalar arasında geçerlilik oranı gözönünde bulundurulur.
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Dayanışma fonu, fondan verilen borçların yentden tahsili
ve diğer ba(jış gelirleri ile beslenir.

Madde 43 DISK'in kasasında olağan olarak en ook
5.000.- TL. para bulundurulur. Bu miktar koşullara göre Yürüt
me Kurulu karan ile eksiltilebilir veye çoğaltıiablllr.

Kasadaki 5.000.- TL.'lık oıaaan miktar çoğaltılmış iken. ka
sadaki paranın. hırsızlık veya yanma gibi olağanüstü olaylar
karşısında doğacak zararın ilk 5.000.- TL. Ue arttırılan miktar
arasındaki miktardan. çoğaltılma karcnna olumlu oy kullanan Yü
rütme Kurulu üyeleri ortaklaşa sorumludur ve hemen ödemekle
yükümlüdürler. • •

Madde 44 DISK'in kasadaki miktardan fazla parala-
n DISK'e ait banko hesoplanna düzenli olarak yatırılır. Ve pa
ra mutlaka banka hesaplonnda tutulur.

Madde 45 a) DISK'ln paralan, bankolardan veya
gerekli yerlerden birinci imza yetkilisi ile ikinci imza yetkilile
rinden birisi olmak üzere iki yetkili imza ile alınır veya çekilir.

Birinci imza yetkilileri Genel Başkan ve Genel Sekreterdir.
ikinci imza yetkilileri, diğer Yürütme Kurulu üyeleridir.
b) Bu maddenin (o) fıkrasındaki hükme göre iki yetkilinin

imzası ile para olma veya çekme yetkisi bir veya birkaç kişiye
verilebilir.

BÖLÜM VII I Ç~Şl!LI
HUKUMLER

Madde 46 Yürütme Kurulu koron ne gereğine ve ih-
tiyaca göre yeterli sayıda Genel Başkan yordımcılon ile Genel
Sekreter yordımcılon atanabilir.

Bu yardımcılar; yardımcısı olduğu kimsenin yönetisl ile ça
lışır. Ve görev ve yetkilerini yardımcılığını yoptığ~ kimse:e.~den
alırlar. Yardımcıların görev ve yetkileri gerektlğınde Yurutme
Kurulunca da saptanabilir.
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DEFTERLER;: .--::,.. ··; :.·

Madde 47
i~r şunlardır:

a) "Üye kayıt defteri", bu defterde üyelerin kimlik ve ad
resleri, DISK'e giriş günleri ve yükümlü oldukları aidat mlktan
kaydedilir.
- b) Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulunun gün sırası ile
ve zincirleme numaralarla kayıtlanmış ve altı imza edilmiş ka
rcrtcnn yazılmasına özgü "Karar Defteri".

c) Gelen ve giden evrakın gün ve numara sırasıyla kay
dedileceği "Gelen ve giden evrak kayıt defteri".

. d) Gelen evrakın aslının, giden evn:ıkın suretinin saklana-
cağı "Gelen ve giden evrak dosyaları'.',

e) "Zimmet defteri".
f) "Aldat", "Gelir" ve "Gider" defterleri.

. g) "Bilanço, Envanter ve Kesin Hesap Defteri".
. h) Genel Kurul Başkanı ve yazmanları Yönetim Kurulu ile

birlikte imza edecekleri "Genel Kurul Karar Defteri".
ı) • Yürütme Kurulunun bir tuttınakla saptayacağı numara

lanmış ve Yürütme Kurulunca mühürlenmiş gelirlere ait kop
yeli makbuzlarla, giderlerin fatura -evrak ve kaydiye_slni sakla
maya öigü _dosyalar.

(DiSK demirbaşlarının kaydedileceği, "Demirbaş Defteri" ile
yukarıda (o), (b), (f), (g) ve (h) fıkralarında isimleri yazılı def
terler kullanılmadan notere onaylattırılır.)

DISK'ln tutmaya zorunluüu. olduğu defter-

Madde 48 Uyuşmazlıkları uzlaştırma ve Cözüm Ko-
mfsyonu : DISK'ln üyesi bulunan sendikalar orasındaki her türlü
uyuşmazlık DISK'e bağlı bulunan üye sendikaların temsilcilerin
den. kurulan bir komitece çözümlenir. Yürütme Kurulu üyeleri
bu komitenin doğal üyesidirler.
BÖLGE TEMSILCIUKLERI:

Madde 49 a) - DiSK Yürütme Kurulu gerekil gördü-
ğü bölgelerde Bölge Temsilclliklerf kurar, gerektiğinde kaldırır.



- Temsilciliğin yeni kurulacağı bölçelerds.
- Yürütme Kurulu kartırı ile temsilcinin görevden otmdı-

Oı bölgelerde,
- Temsilcinin görevinden ayrıldığı ya da b\'.Jşka nedenler- .

le boşalmış olduğu bölgelerde,
(Üç ay içinde secimi yapılmak koşulu ile)
- Üçten az DiSK üyesi sendikanın örgütünün bulunduğu

ya da hiç olmayan bölgelerde Bölge Temsilcisi, Yürütme Ku
rulu kararı ile atanır.

b) Bölge Temsilcisi üç yılda bir seçimle işbaşına gelir.
c) Bölge Temsilcisi, bölgede örgütü olen sendikaların ge•

nel yürütme kurullarının o bölgede seçtlklerl delegelerin katıl
dıkları konseyde seçilirler. Seçilecek delege sayısı o bölgede üye
sendikanın DISK'e ödenti veren 300'e kadar üyesi için bir, son
ra gelen her 300 üyesi için bir ve 150'den fazla artık üye için
bir delege olmak üzere saptanır. Asil delege sayısı kadar ye
dek delege saptanarak Yürütme Kurulu'na bildirilir. Bölgede şu
be ya da bölge temsilcisi varsa bunlar delege listesinin bcşın
da yer alırlar.

DİSK'e üye sendtkolonn Anatüzüğünde, özel hüküm yok
sa, konsey delegeleri sendika Genel Yürütme Kurulu'nca sap
tanır.

DiSK Bölge Temsilciliği sınırları içinde DiSK üyesi sendi
kanın Bölge Temsilciliği veya Şube örgütü olmamasına rağmen
100'den fazla üyesi varsa, bu sendikaca aynı ölçüler içinde
saptanan delegeler Konseye katılır.

d) Bölge Temsilciliğine seçilmek isteyen kimseler seçi
min yapılmasından önce Genel Yürütme Kurulu'na bnşvuro
rak aday olduklarını bildirmek ve yazılı onay almak zorunda
dırlar.

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

f) Bölge Temsilciliğinde görev alacak uzman, personel ve
yardımcılar DiSK Yürütme Kurulunca atanır.

Madde 50 DiSK Yürütme Kurulunun koç üye ile top-
)andığına bakılmaksızın, Yürütme Kurulu kararlarının dört üye
nin olumlu oyu ile alınması zorunludur. _
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Yürütme Kurulu üyelerinin, çeşitli görevler nedeniyle top
lanmaması halinde, olağanüstü bir durum karşısında Genel Baş
kanın, o da yoksa Genel Sekreterin kendiliğinden karar verme
yetkisi saklıdır. Bu takdirde, kendiliğinden karar verme yetkisi
ni kullanan, konuyu ilk Yürütme Kurulu toplantısına sunar ve
onay alır. Yürütme Kurulunun onaylamaması karşısında konu,
ilk Yönetim Kurulu toplantısına götürülür ve gündeme alınır.

Madde 51 DiSK Yürütme Kurulu ve diğer kademele-
rinde seçimli işlerde görev alabilmek lcln DISK'e üye sendika
lardan birisinin üyesi olmak zorunlu ve yeterlidir.

Madde 52. DiSK organlarına seçimle getirilenler ile
üye sendikaların üyeleri DISK'in doğal üyeleridir.

Madde 53 DiSK, üye sendikaların her türlü işlem ve
kayıtlarını denetleyebilir. Gerektiğinde üye sendikaların Dene
tim ve Onur Kurullarına durumu aktarma yetkisine sahip ol
makla beraber, üye sendikaların Genel Kurullarını toplantıya ça
ğırma yetkisi de vardır.

Madde 54 Üye sendikalar, DiSK kararlarına uymakla
yükümlü ve zorunludurlar. Ancak, DİSK yöneticilerince verilen
önerge ve kararlar DiSK Anatüzüğündeki amaç ve ilkelere ay
kırı olamaz.

Madde 55 Sosyal Güvenlik : DiSK yöneticileri, perso-
nelinin sosyal güvenlik, sigorta ve dinlenme haklarını garanti
altına alır. Personel işçi statüsüne tabidir. Personel ile ilgili
yönetmelik cıkarılır.

Madde 56 Kıdem ve ihbar Tazminatları : DiSK yöne-
tici kadrolarında DISK'ten ücretli olarak görev yapan ve tekrar
secilemiyenler, her kıdem yılı için DISK'ten son aldığı maaş
karşılığında 30 günlük kıdem tazminatı alır. DISK'in personel
ve müstahdemleri iş Kanunu hükümlerine tabidir.

30



Ölüm halinde kıdem tazminatları, eş ve· çocuklarına, eş ve
çocukları yoksa anne ve babuya ödenir.

Madde 57 DiSK Genel Kurulunda, üye sendikalardan
1/5'i DISK'i yaşatmayı yükümlendiği sürece DiSK feshedilemez.
Fesih kararını ancak bu amaçla çuğırılmış olan Genel Kurul
olabilir. Genel Kurulun böyle bir karara varabilmesi için üyele
rin en az 2/3'sinin Genel Kurulda bulunması zorunludur. Bu
toplontıdn çoğunluk elde edilemezse, ikinci kez Genel Kurul
toplantıya çağırılır. Bu toplantıya yeter sayı aranmaksızın fesih
kararı alınabilir. Ancak bu suretle yapılan toplantıda fesih ka
rarı mevcut üyelerin 2/3'sinin oyu ile alınır. Durum, DiSK tas
fiye kurulunca 5 gün içinde yörenin en büyük mülkiye ômirine
bildirillr.

Madde 58 Üye sendikuların yasal gelirlerinin alınma-
sı için kullanılan (Gelir ve Gider makbuzları) DiSK tarafından
zincirleme numaralı ve soğuk damgalı olarak hazırlanarak üye
sendikalara kullanılmak üzere imza karşılığında doğıtılır. Üye
sendikalar gelirlerinin toplanması için başka makbuz kullana
mazlar. Makbuzların baskı giderleri belirli bir oran içinde üye
sendikalarca ödenir.

Üye sendikaları gelir ve giderlerin düzenlenmesi ile muha
sebe usuilerinde birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla
DiSK Yürütme Kurulunca gerekli çalışmalar yapılır. (Üye sendi
keler DiSK tarafından bastırılan makbuzları kullanmaya başla
yıncoya kadar ellerindeki makbuzları DISK'e soğuk damga ile
damgalatmak ve numaralatmak suretiyle kullanabilirler.)

Madde 59 a) DiSK Yürütme Kurulundaki amatör
üyelerin ücretleri kendi sendikalarınca ödenir. Yürütme Kurulu
üyelerinin DİSK ile ilgili işlerde yolluk, otel ve yol masrafı gibi
seyahat giderleri, DiSK tarafından ödenir. Üye sendikalarda yö
netici veya görevli olan kişilere DİSK tarafından özel görev
verildiğinde, bu göreve ait seyahat masrafları DiSK tarafından
ödenir.

b) DiSK Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu,
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Onur Kurulu, Denetim Kurulu, Başkanlar Konseyi, Genel Tem
silciler Meclisi, Bölge Temsilciler Meclisi, Komisyon. Komite gi
bi toplantılara DiSK acısından amatör olarak katılanların kayıt
ücreti, otel ücreti, yolluk ve vasıta iicreti gibi özlük giderleri
bağlı oldukları sendikalarca, DiSK Yürütme Kurulunca saptana
cak birimle[ üzerinde karşılanır.

Madde 60 a) Yürütme Kurulu, Anatüzük hükümleri-
ne uygun yönetmelikler hazırlar, yürürlüğe koyar ve Yönetim
Kurulunun ilk toplantısına sunar. Bütün yönetmelikler bu yolla
yapılır.

b) Anatüzüğün hükümlerinin torn uygulonabllirıesl için bu
anatüzüğün çeşitli yerlerinde yönetmelik çıkarılacağına dair hü
küm olmıvcn konularda bile. anatüzüğün sözüne ve özüne ay
kırı olmamak suretiyle yönetmelikler çıkarılabilir.

Anatüzüğe bağlı olarak çıkarıloıı ve uygulamaya konulan
yönetmelik hükümleri aynen bu anatüzı:ik hükümleri değerinde
dir.

Madde 61 o) Yasalarca sendikojcrm işkolu sayısı
her ne bicimde ve sayıda saptanmış olursa olsun, DiSK için iç
örgütlenme bakımından, lşkolu sınıflandırması aşağıdaki gibi
dir ve 16'dır:

1 - Tarım ve hayvan yetiştirme, ormancılık ve tomrukçu
luk,

Avcılık ve av hayvanlarının üretilmesi, balıkçılık, süngercilik,
vesoır deniz ürünlerinin çıkarılması,

2 - Kömür madenciliği, metal cevherleri modenciliği, taş.
kil, kum ocakları ve madenlerden gayrı maddelerin topraktan
çıkarılması, kömür mamulleri lmalôt (Maden aroma dahli),

3 - Ham petrol vesair akaryakıtlar ve tabii gaz tasfiye
haneleri ve petrol mamulleri sanayii, akaryakıt nakli ve satışı
("Pipeline" ve petrol aroma dahil.),

Suni ve tabii lôstik, kauçuk, plastik, bakalit, linolyum, sun'i
muşamba ve benzeri sanayii ve bu maddelerden inşaat elektrik
ve sıhhi malzeme, ev eşyası ve her çeşit eşya imalôtı:
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Ecza ve kimya sanayii (boya sanayii ve atom sanayii dahli).
4 - Gıda maddeleri lmalôtı sanayii, insanların istihlakine

mahsus gıda maddelerinin imali, her çeşit hayvan, kümes ve av
hayvanları kesilmesi ve temizlenmesi, ambalôjlanması, mezba
halar ve etten mamul gıdo maddeleri imalôtı; sütten mamul
maddelerin imali, hayvan v~ nebati yağ sanayii (sabun sonayil
dahil) her nevi gıda maddelerinin konserve yapılması ve sak
lanması, değirmende öğütülmüş maddeler imali, ekmekçilik,
pastacılık, börekçilik ve her nevi un ve unlu maddelerden yiye
cek imali, kakao, çikolata, şekerleme ve benzeri maddeler ima
li, kakao, kahve, tuz öğütülmesi ve cay yaprakları üzerinde ya
pılan ameliyeler ve benzeri işler, yem sanayi, maya imalôtı içki
ve tütün sanayii, inbikten gecirllmlş alkollü içkiler, şaraplar, li
körler, malt likörleri, hafif içkiler, karbon homızı ile meydana
getirilen içeceklerin imali, tasfiyesi, karıştırılması, lnbikten ge
çirilmesi, tahammür ettirilmesi, bira fabrikaları alkolsüz içkiler
(gazoz, meyva suları ve benzerleri), sigara, puro, pipo, enfiye,
çiğnenen tütün gibi mamullerin lmalôtı, tütünün ayıklanması,
kurutulması gibi bütün sunnyl ile ilgili lmalôt ve manipülasyon
işleri, yaprak tütün işleme ve bakım evleri.

Şeker sanayii
5 - Her çeşit dokuma sanayii, giyecek eşya sanayii, ha

zır dokuma eşya imalôtı (trikotaj, iplik sanayii ve çırçır sana
yii, idrofil pamuk imalôtı dahil·), çamaşırhaneler, ütü, kola - bo
yama ve temizleme işleri.

6 - Kundura sanayii deri ve mamulleri ve deri giyecek
eşya (saraciye) imalôtı ve debagat lşyerleri, kürkçülük, tutkal
sanayii ve bağırsak işleme yerleri.

7 - Ağaç ve mantar mamulleri, mobilya imalôtı, doğrama
ve bıçakçılık sanayii kereste fabrikaları, her çeşit sun'I tohta ve
benzeri imalôtı.

8 - Kôğıt, kôğıt mamulleri ve sellüloz sonayll,
- Matbaacılık, neşriyatcılık, klişecilik (basın teknisyenleri).
- Basın mensupları (Gazeteler) ve her çeşit neşriyat işle-

rinde çalışanlar.
9 - Metalden başka maden sanayii : Her çeşit toprak ve
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seramik sanayii ile çömlek, çlrıl lmalôtı ve çimento, alcı, taş,
toprak kullanmak suretiyle inşaat malzemesi ve sair malzemesi
imalôtı, ateş tuğlası, tuğla ve kiremit sanayii, seramik ve fayans
sanayii, cnrn ve camdan mcmüı eşya sanayii.
- Çimento sanayii.
10 - Her türlü metal imolôtı (demir, bakır, krom vesalr

maden cevherlerinin ve bunların halitalarının izabesi, tasfiyesi,
haddelenmesi ve şekillencJirilmesl), çelik sanayii, madeni eşya
imalôtı, makina imalôtı, elektrik makine ve cihazları ve alet:eri
ve madeni nakil vasıtaları imalôtı ve onarımı, sair madeni eşya
ve malzeme imalôtı.
- Gemi yapımı ve onarımı.
11 - Yapıcılık: Her çeşit bina, yol, köprü, baraj, demlryo

lu, tünel, metro, kanalizasyon, limon, dalgakıran, havuz, lstih
kôm, hava meydanı, dekovll hattı, tramvay hattı, spor sahala
rı inşaatı gibi yapıcılık işleri ve bunlarla ilgili ve bunları tamam
layıcı işler.
- Kamu sektörünce yapılan yol yapım, onarım ve bakımı,
12 - Enerji Sanayii : Elektro, gaz, su istihsal, toplama, ta

şıma ve dağıtım işleri ile,
- Ayrıca işkolu gösterilmemiş olan veya yerinde sendika

bulunmıyan devlet belediye, özel idare hizmetleri : Çöp, kanali
zasyon drenaj, itfaiye vesalr gibi her çeşit kamu hizmetleri ve
görevleri,
- Her çeşit sağlık hizmetleri :
Hastahaneler, sanatoryumlar, bakım ve dinlenme evleri, do

ğum ve çocuk bakım evleri, doktor muayenehaneleri, klinikler
gibi sıhhi tedavi müesseseleri, diş klinikleri ve hayvan bakım
evleri, röntgen muayenehaneleri ve benzerleri.

13 - Toptan ve parekende ticaret, her çeşit sınai zıroi ve
hayvani maddelerin ve ürünlerin toptan ve parekende alım ve
satım işleri,
- Banka ve diğer müesseseler:
Bankalar, para ve ticaret borsaları, sigortafar ve her çeşit

mali müesseseler, kredi kooperatifler!, kredi esham ve tahvilat
komisyoncuları.
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- Her çeşit büro ve teknik bürolar, yazıhane, avukat ve
mali müşavirler, emlôk komiyoncuları, iş takip büroları ve ben
zeri müesseselerde görülen işlerle, dernekler, noterler, ticaret
ve sanayi odaları ile benzeri işçi ve işveren teşekkülleri.

14 - Kora toşıtmocılığı motorlu ve motorsuz taşıt işleri
(otobüs, kamyon, tramvay, tünel ve sürücülük işleri).
- Demiryolları toşıtmocılığı :
Demiryolları ve buna bağlı işyerlerinde görülen işler,
Gemi ve benzeri ile her çeşit insan, eşya ve hayvan taşı-

macılığı ile bunlara bağlı deniz işleri.
- Hava taşıtmacılığı :
Havacılığın yerüstü işleri dahli.
- Ardiye ve antrepoculuk :
Antrepolar, ardiyeler, soğuk hava - depoları, umumi mağa

zalar, silolar ve bunlarda yapılan her türlü yükleme ve boşalt
ma işleri, liman, istasyon ve iskelelerde yapılan yükleme ve bo
şaltmo işleri, ambarlama ve depolama işleri.
- Haberleşme :
Posta, telefon, telgraf, radyo, televizyon işleri ve hizmetleri

(yapımı hariç). •
15 - Otel, pansiyon, lokanta, büfe, pastahane, kahvehane

gibi yatma, dinlenme veya yemek yerleri ile sinema ve tiyatrolar,
hayvanat bahçeleri, sirkler, parklar, plajlar gibi eğlence yerleri,
yüzme havuzları, stadyum, hipodrom, tenis, golf sahaları gibi
acık ve kopalı spor yerleri, hamamlar, kaplıcalar dahil.

Sahne, perde ve benzeri temsil sonotkôrları, müzik, resim,
heykeltraşlık, dekorasyon, edebiyat ve benzeri güzel sonatlarla
ilgili işler,

16 - a) Milli Savunma ile ilgili askeri işyerleri (Uluslara
rası ve yabancı askeri lşyerlerl dahil).

b) DISK'in herhangi bir kurul, komite, komisyon secimi
için işbu Anatüzükte uye sendikaların temsilcisi biçiminde sen
dikolnr için kullanılan deyimlerden bu maddenin (o) fıkrasındaki
16 işkolu anlaşılır. Bu duruma göre 274 sayılı yasaya dayanı
larak yürürlükte olan sendikaların işkollorı yönetmeliğinin ola
naksızlığı veya bu Anatüzük hükmü uyarınca henüz birleştiril
meleri sağlanamaması nedeniyle lşkolunda birden fazla üye sen-
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dika olduğunda, bu·sendlkaların Yürütme Kurullarının ücer üye
sinden kurulan toplantıda DiSK tein gerekil klmseler seçilir. Oy
eşitliği halinde secim yapılamazsa eşit oyları almış olan adaylar
arasında ad çekme usulüne başvurulur.

c) DiSK örgütlenme daire ve büroları konusundaki sınıf~
!andırma ve çalışma programları bu maddenin (a) fıkrasındaki
esasa göre yapılır. •

Madde 62 DISK'ln kurucuları şunlardır:
1 - Türkiye Maden, Madeni Eşya ve Makine Sanayii lşcl

leri Sendikası
(Türkiye Maden·- iş Sendikası),
2 - Türkiye Lôstik - Kauçuk ve Plastik Sanayii işçileri Sen-

dikası
(Lastik - iş),
3 - Türkiye Basın Sanayii işçiler! Sendikası
(Basın - iş),
4 - Türkiye Gıda Sanayii işçileri Sendikası
(Türkiye Gıda - iş),
5 - Türkiye Maden işçileri Sendikası
(Türk Maden - iş),
6 - Yukarıda adları yazılı beş kurucu sendikayı temsilen

Konfederasyonumuzun tüzüğünü imzaları ile resmi kuruluşlara
vermeğe yetkili olan kişiler şunlardır :

a) Türkiye Maden, Madeni Eşya ve Makine Scmayil işçi
leri Sendikası

(Türkiye Maden - iş Sendlkası)nı temsilen Genel Başkan Ke
mal Türkler,

b) Türkiye Lastik, Kauçuk ve Plastik Sanayii lşcllerl Sen-
dikasını

(Lastik - lş)i temsllen Genel Başkan Rıza Kuas,
c) Türkiye Basın lşcnerı Sendikası
(Basın - lş)I temsllen Genel Başkan lbrahlm Güzelce,

. d) Türkiye Gıda Sanayii lşcilerl Sendikası
(Türkiye Gıda - lş)i temsilen Genel Başkan Kemal Neblo!llu,
e) Türkiye Maden lşcllerl Sendikası
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(Türk Maden - lş)i temsilen Genel Başkan Mehmet Alpdün
dor.

Kurucu sendilroları temsilen gerekli işlemleri yapmaya yet
kili isimleri sayılan sendika temsilcilerinin acık kimlikleri ve lka
metgôh adresleri tüzüğe eklidir.

Geçici Madde 1 21, 22, 23 ve 24 Mayıs 1975 tarih-
lerinde yapılan V. Genel Kurul Olağanüstü Kurul gündemi ile
yapıldığı için olağan kabul edilerek, gelecek ilk olağan VI. Ge
nel Kurul 1978 yılınch:ı yapılacaktır.

Geçici Madde 2 Konfederasyonun gelecek olağan
Genel Kurul toplantısından en az altı oy önce, Genel Yönetim
Kulunca bir Tüzük Değişlkliğl Komisyonu kurulur. Bu komisyo
nun raporu Genel Kurul topl<ıntısından en gec 15 gün önce üye
sendikalara gönderlllr.

Geçici Madde 3 Üye sendlkalann işçi üyelerinden
alınması gerekli DiSK aidatını, üyesi adına sendika ödemekte ise, .
işbu Anatüzüğün 41. maddesinin (a) fıkrası uyarınca işyerinden
kestirilmeye başlanıncaya kadar işçi üye başına 150 kuruş üze
rinden sendikaca DISK'e yapılan ödeme devam eder. Ancak
Anatüzüğün 41. maddesinin (a) fıkrası uyarınca gerekli uygula
manın bir on önce gerçekleştirilmesi için DiSK Yürütme Kurulu,
ilgili sendika yöneticileri ile de ilişki kurarak gerekil çalışmaları
yapar.
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1
DISK'IN .
KURUCULARI

1 - Kemal Türkler: Türkiye Maden, Madeni Eşya ve Mak.
San. Sen. (Türkiye Maden - iş Sendikası). Genel Başk. Edir
nekapı, Vatan Cad. Polis Evleri A - 2 O. 8 lstanbul T.C. 1926,
Denizli.

2 - Rıza Kuas : Türkiye Lastik, Kauçuk ve Plastik Son.
işe. Sen. (Lastik - iş) Genel Başkanı, Bestekar Hakkı Sok. No.
11, Samatya - lst. T.C. 1926 - Kocaeli.

3 - Mehmet Alpdündor: Türkiye Maden işe. Sen. (Türk
Maden - iş) Genel Başkanı, Terakki Moh. Sendika Sitesi Fatih
Sk. 66. Zonguldak T.C. 1928 - Trabzon.

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

5 - lbrahim Güzelce : Türkiye Basın işe. Sen. (Basın - iş)
Genel Başkanı, Laleli ôztürk Cad. Mimarbaşı Sok. Bahar Apt.
No. 8 - 10 1st. T.C. 1922 - lstanbul.
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