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DİSK
DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI

KONFEDERASYONU
ANATÜZÜĞÜ

BÖLÜM~ 1

GENEL HÜKÜMLER

KONFEDERASYONUN ADI, MERKEZi VE AMACI

Madde 1 - Konfederasyonun adı: {Türkiye Devrimci
işçi Sendikaları Konfederasyonu) dur.

Kısa adı: {DiSK) tir.
Madde 2 - a) DISK'in Genel Merkezi lstonbul'dur. •
b) DISK'in İstanbul içindeki. ocık cdresl şudur: Cihc;ın-

nüma Cad. Barbaros Bulvarı, No: 64, Kat 4 (Uluğ Han) Be- •
şiktaş - lstanbul.
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c) Genel Merkezinin bulunduğu il sınırları içindeki ad
res, Genel Yürütme Kurulu kararı ile değiştirilir.

Madde 3 - DiSK, işçi sınıfıtıın ekonomik, sosyal ve
kültürel bakımdan kalkınması ve yücelmesi için, öncelikle,
Türkiye'nin her bakımdan tam bağımsız olmasını ve hızlı
bir kalkınma yoluna girmesini zorunlu görür. Bundan ötü-

• rü de, Türk işçi hareketinin, Anayasada öngörülen köklü
dönüşümlerin gerçekleşmesini soğlıyocok bir devrimci öze
kavuşmasını şart soyar.
. . Temel. ilkeleri şöyle kabul eder:
' • a) işçi sınıfının sorunları tam bağımsızlığa kavuşmuş
toplumcu bir düzende çözümlenir. Bunun ekonomik alan
da birinci adımı, emekten yana, emekçilerin yönetim ve de
netimine doğrudan doğruya katıldığı plönlı bir devletçilik
sistemidir.

Bu sistemde kamu sektörü ağır basar ve itici, yöne
tici rol oynar.

b) Celik ve Maklna Sanayii ile enerji kaynakları gibi
sanayiin kilit noktalarının genellikle ağır sanayiin, maden
ciliği ve büyük ulaştırma, ihracat, lthclôt işleri ile banka
cılık ve sigortacılığın Anayosa'da öngörülen ilkeler içinde
devlet eliyle yürütülmesi gereklidir. Bu alanlarda özel sek
tör yardımcı durumdadır.

c) Emekçilere, insan onuruna uygun bir hayat seviyesi
,sağlamak ve bu seviyeyi devamlı olarak yükseltmek, işsiz
liği ortadan kaldırmak, ancak devlet eliyle yürütülecek hız
lı bir sanayileşme ile mümkündür. Ancak. devlet eliyle yü
rütülen bir sanayileşmede, işletmelerin devletleşmesi ve
en ileri teknfklerln kullanılması işçilerin yararına olur.

ç) işçi sınıfının devrimci bir niteliğe erişmesi ve bi
llnçlenmesl ancak yurt ve dünya olaylarının emekçiler açı
sından vebilimsel yoldan değerlendirilmesine . bağlıdır.

r Bilim, işçi sınıfının en önemli mücadele aracıdır.
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d) Köylümüzü uygar yaşama şartlarına kavuşturmak .
ve sanayileşmemize temel ve destek olmak üzere, köklü
bir toprak reformu zorunludur. Bunun aynı zamanda iş
sizliği önleyici bir yararı da vardır.

e) Emekçilerin, tüm haklarını alabilmesi yalnız mesleki
mücadele ile mümkün değildir. Bunun yanısıra Anayasa'
dakl demokratik haklarını kullanarak, siyasi mücadele vcp
malan da gereklidir. Bu mücadele, işçi sınıfını varlığının
tam bilincine kavuşturarak, insanın insanı sömürmesi esa
sına karşıt bir amaç güder.

Madde 4 - DISK'in başlıca görevleri şunlardır:
a) Bütün işçilerin kendi ana işkolları sendikalarında

toplanmasını ve bunların da DISK'te bir araya gelmelerini
sağlamak, DISK'i Türkiye'nin en güçlü ve en etkiH rnes
lek örgütü haline getirmek,

. b) Türk işçi hareketinin izleyeceği politikanın ana
çizgilerınl saptamak ve hareketin birlik ve beraberliğini
sağlamak,

c) Toplu sözleşme ve grev düzeninin, Anayasa'da yer
aldığı bicimde uygulanmasını ve bunların başarı ile yürü
tülmesi için gerekli sendlkclcroroaı dayanışma ve işbirliğini
sağlamak,

c) Çalışma hayatını ve sosyal güvenliği düzenliyen
yasaların, işçiler yararına olmıyan hükümlerini değiştirmek
ve yeni yasalarda bunları daha da iyileştirmek için caba
hcrcornck. \

d) işçilerin çıkarlarıyla ilgili çeşitli toplantı, kurul, kon
ferans ve örgütlere katılarak, bunların DISK'in ilkelerine.
uygun biçimde kararlar almalarına çalışmak,

e) Türkiye dışında olup da işçi sınıfı yararına çalışan
ve DISK'in ilkelerine uygun doğrultuda görüş sahibi olan
uluslararası işçi örgütleriyle işbirliği yapmak, bµ gibi ku- .
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ruıuşlcro üye olmak suretiyle işçi dayanışmasının ürünle
ırinden yararlanmak,

f) işçilerin mesleki bilgilerini arttıracak ve genel kül
türlerini geliştirecek her türlü eğitici eylemlerde bulun
rnck, sağlık ve spor tesisleri, kitaplık, bosımevl ve benzeri
kültürel tesisler kurmak, işçilerin boş zamanlarını değer
lendirmeleri için olanaklar sağlamak,

g) işçilerin refahını veya mesleki çıkarlarını ilgilendi
ren konular üzerinde bilimsel incelemeler yapmak ve bu
-omcclc bir araştırma bürosu kurmak,

h) işçiler için her çeşit kooperatifler veya şirketler,
tatil siteleri kurmak. bu gibi girişimlere yardım etmek ve
görevlerini yerine getirebilmek için her türlü mülk edinmek
ve işletmektir.

Madde 5 - o) DiSK, kendi bünyesinde bulunan sen
dikaları, her yönü ile bir güç birliği temel esası içinde bir
Ieştirlr. Ve sendikaların her türlü çalışmalarını DiSK içinde
aslına uygun bicimde plônlaştırır ve organize eder.

b) DiSK üyesi sendikalar, Anatüzükleri için, DiSK Ana-
1üzüğüne bağlılık ve uygunluk bakımından DiSK tarafından
hazırlanacak tip statüsünü esas alır ve kendi sendikaları
nın veya işkolunun özelliğine göre bu tip statüsünü esas
-alır ve kendi sendikasının veya işkolunun özelliğine göre
hu tip statüye eklemeler yapar.
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BÖLÜM - il

ÜYELİK

A - Üyeliğin Kazanılması

Madde 6 - DISK'e üye olabilmek için :

o) Yürürlükte olen yasalara göre kurulmuş işçi sen
dlkos: olmak.

b) DISK'ln Anatüzüğünü, kuruluş bildirisini ve Aria
tüzüğe bağlı yönetmeliklerdeki hükümleri kabul etmek ve.
kendi Genel Kurulunca yasalara uygun nitelik ve biçimde
DİSK'e üye olma kararı almak şarttır.

Madde 7 - Kendi Genel Kurulunda DISK'e üye olma
kararı ocın Sendikanın yetkili yöneticileri. bu kararı en·
geç iki hafta içinde DiSK Genel Sekreterliğine göndermek
suretiyle üyelik talebinde bulunur.

Madde 8 - DISK'e üye olma konusundaki Genel Ku
rul kararını, ilgili sendikanın yetkili yöneticileri DiSK Genel
Sekreterliğine bildirmediği takdirde, bu husus, adı geçen
sendikanın DiSK üyeliğine kabulüne engel olmaz. Böyle
bir durum karşısında ilgili sendika üyeliğe kabul edildiği
takdirde işbu Anatüzüğün 7. maddesindeki g'öre\li yap-
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mıyan ilgili sendika yöneticilerinin bu konuda ard düşün
celi olup olmadıkları araştırılır. Maksatlı iseler, hakların
daki hukuki kovuşturmaya başvurulduğu gibi, ilgili sendi
kanın genel kuruluna şikôyet edilir ve görevden düşürül
meleri istenir. ilgili sendika genel kurulu, DISK'in isteğine
uymadığı takdirde, o andan başlıyarak sendika DiSK üye
liğinden kendiliğinden düşer.

Madde 9 - Bu Anatüzüğün 7. maddesindeki gibi
DISK'e üye olma kararı alan sendikaların DISK'e üyelik
konusu, DISK'in ilk yönetim kurulu toplantısında görüşü
lüp karara bağlanır.

DiSK yönetim kurulunca, DİSK'e üyeliği kabul edilen
sendika, DISK'e üyelik kararı aldığı kendi genel kurul top
lantısının tarihinden itibaren DISK'e üye olur ve bu tarih
ten başlıyarak DİSK'e ait yükümlülüklerini yerine getirir.

Üyeliği kabul edilmeyen sendikanın DISK'in ilk genel
kuruluna başvurma hakkı saklıdır.. Bu takdirde DiSK Genel
Kurul kararı kesindir.

Madde 10 - DiSK üyesi bir sendikadan ayrılarak ku
rulan yeni bir sendika, DISK'e üye olamaz. Ancak hukuk!
zorunluk sebebi ile DiSK üyesi bir sendikadan ayrılan ve
kurulan sendikanın DISK'e üye olma hakkı saklıdır.

Madde 11 - Aynı işkolunda birden fazla sendikanın
_ DiSK üyeliğine kabulü mümkündür.

Al1cak bu konuda bu sendikaların,

a) Birbirleri ile mücadele halinde olup olmadıkları,

b) Aralarında mücadele varsa dahi DiSK tarafından·
lşclnin yararına olarak bu mücadelenin kaldırılamayacağı,

c) Yönetlcilerin arasında vazgeçilmez anlayış farkla
rının veya küskünlüklerinin olup olmadığı,
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d) Belirli bir süre içinde DISK'in temel ilkeleri acısın
-dcn birleştirilmelerinin mümkün olup olmadığı gözönünde
tutulur.

B - Üyelikten Ayrılma

Madde 12 - a) DiSK üyeliğinden ayrılmak isteyen üye
sendikanın, kendi genel kurulunda yasalara uygun nitelik
ve biçimde karar alması şarttır.

b) DiSK üyeliğinden ayrılma isteğinde bulunan sen
-dlkorun yetkili yöneticileri, bu konunun görüşüleceği sen
•dika genel kurul toplantısından en geç 15 gün önce, duru
mu DiSK Genel Sekreterliğine bildirir. Çekilme kararının
alınacağı genel kurul toplantısında DİSK'in yetkili bir tem
silcisi bulunur. Ve görüşlerini sözlü olarak açıklar.

c) DİSK'ten ayrılan sendika, genel kurulundan ayrıl
ma kararı aldığı tarihten itibaren DISK'e karşı yükümlü
•olduğu üyelik aidatını üc ay daha ödemekle yükümlüdür.

C - Üyelikten Çıkarılma

Madde 13 - DİSK'in Anatüzüğüne ve yetkili organla
·rın kararlarına uymayan sendika yöneticileri veya DISK'te
görevli üyeleri ferden DiSK üyeliğinden veya bu görevden
'DiSK Yürütme Kurulunun isteği ve Onur Kurulunun kararı
ile cıkarılırlar. Çıkarılan yöneticilerin kendi Sendikalarının
Genel Kurulları DiSK tarafından uyarılır. Uyarıya rağmen
'DiSK Yönetim Kurulunun isteği ve Onur Kurulunun kararı
ile DISK'ten çıkarılırlar.

Yukarıdaki fıkralar uyarınca DISK'ten çıkarılan üye
Sendikanın, DiSK Genel Kuruluna. itiraz hakkı vardır. Ge-
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• nel 'Kurul çıkarma kararını onayladığı takdirde üye Sen
dika bildirimden başlıyarak, yasal süre içinde bu karar
aleyhine iş mahkemesine itirazda bulunabilir. iv Mah
kemesinin kesinleşmiş kararına göre davranılır.

Madde 14 - Aynı işkolunda birden fazla DiSK üyesi
Sendikanın belirli bir süre içinde birleştirilmesi için. DiSK
Yürütme Kurulunca özel bir BiRLEŞTiRME KOMiSYONU
kurulur. Ve belirlf birleştirme süresi Yürütme Kurulunca
saptanır.

BiRLEŞTiRME KOMiSYONU : Birleştirilmesi gerekli
üye sendikaların yöneticilerinden gerekli açıklamayı alır.

• Bu sendikaların durumunu bizzat tetkik eder. Ve en iyi bir
leştirme formülünü bir raporla DiSK Yürütme Kuruluna
bildirir. Yürütme Kurulu formül gereğince birleşme konu
sunda ilgili sendikalara gerekli bildirimi yapar. ilgili sen
dika başkanları en geç iki hafta içinde DISK'e cevap ver
mekle yükümlüdür. Bundan kaçınan sendikanın. birleşme
konusundaki DiSK teklifine (Hayır) cevabı verdiği anlamın
da kabul edilir.

Birleşme konusundaki DiSK tarafından önerilen tor
müle (Hayır) diyen sendika kendiliğinden DiSK üyeliğini.
(Hayır) cevabını verdiği andan veya cevapsız olarak ge
çirdiği iki haftalık sürenin bitiminden başlıyarak yitirir ve
DISK'ten ayrılmış olur.

Birleşme formülü hakkındaki DiSK Yürütme Kurulu
yetkilileri ile kendiliğinden DiSK üyeliğinden ayrılan sen
dikanın DiSK dışında hukuki yollardan hak arama yetkisi
saklıdır. ilgili sendikaların iki haftalık cevap verme süresi,
ilgili sendikaların teklifi ile nedeni olumlu görüldüğünde,
DiSK Yürütme Kurulunca uzatılabilir.

Madde 15 - DISK'ten ayrılan veya üyelikten çıkarı
lan veya kendiliğinden DiSK üyeliğinden düşen sendika.
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DiSK· aidatlarının peşin ve işlemeden ödenmesi nedeni ile,.
DiSK üyeliğini kaybettiği andan başlıyarak üç aydan dahaı
fazla süre için aidat ödemiş durumda olsa dahi, bu fazla.
ödenmiş miktar, DiSK tarafından ilgili sendikaya hiç bir
suretle geri verilemez ve ilgili sendikanın bu konuda DiSK.. •
ten herhangi bir istekte bulunmaya hakkı yoktur.
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BÖLÜM - ili

ÖRGÜT YAPISI

Madde 16 - Al DISK'in karar organları şunlardır:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c)' Yürütme Kurulu
d) Denetim Kurulu
e) Onur Kurulu

8) DISK'ln danışma organları şunlardır:

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

Madde 17 - a) Genel Kurul DISK'in en yüksek orga
nıdır. DİSK'e üye sendikclorın delegelerinden kurulur.

b) Genel Kurula katılac_ak üye sendikaların delege sa
yısı aşağıdaki bicimde ve oranda hesaplanır ve saptanır.

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

tam sayısı için 1 delege, (Artık üye sayısı 500'den fazla ise
1000'e tamamlanır.)

16



3 - Yürütme Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu üyeleri,
Denetim Kurulu ve Onur Kurulu üyeleri, DISK'e üye sendi
kalardan birinin üyeliklerini yitirmemiş iseler, DiSK Genel
Kurulunun doğal üyesidirler. Bunlar üye sendikalardan
seçilerek gelecek delegeler orasında olamıyacakları gibi,
üye sendikaların kontenjanlarına da tôbl kılınamazlar.

c) işbu maddenin (b) fıkrası uyarınca sendikaların se
çecekleri delege sayısı, DiSK tarafından daha önce tes- •
bit edilerek üye sendikalara bildirilir.

Üye sendikaların seçecekleri delege sayısına esas
teşkil edecek olan, sendikaların işçi üyelerinin sayısı,
DiSK Genel Kuruluna sunulacak raporlar için devre sonu
olarak tesbit edilecek tarihten önceki son altı ay · içinde,
üye sendikaların işçi üyelerinden alınan DiSK aidatına gö
re üye sayısının ortalaması bulunarak tesbit edilir.

d) DiSK Genel Kurulunun açılış tarihi ile, üye sendi
kanın DISK'e üyeliğinin kabul edildiği DİSK Yönetim Ku-

• rulu karar tarihi itibariyle, üyelik kıdemi üç aydan az olan
sendikaların delegeleri Genel Kurulda oy hakkına sahip
değildir.

Madde 18 - DiSK Genel Kuruluna üye sendikalar
dan gönderilecek delegeler, sendika ana tüzüğünde buna
-dair hüküm yoksa, üye sendikanın son genel kurul top
lantısında, Genel Kurul tarafından seçilir. Her delege için
ovrıco bir de yedek delege seçilir.

Madde 19 - a) Olağan genel kurul, yasanın sapta
dığı en uzun süreye uygun olarak toplanır. Bu ana tüzüğün
20. maddesindeki biçim ve neden dışında da olağanüstü
Genel Kurul, gerektiğinde toplantıya· çağrılabilir. •

Olağan veya olağanüstü genel kurulların toplantıya
~ağrılması, Yürütme Kurulu veya Yönetim Kurulu tarafın-

17



dan kararlaştırılır. Genel Kurulun gündemi, yeri, günü .ve
saati, Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına karar veren
kurul tarafından saptanır. Böyle bir saptama olmadığı hal
lerde bu yetki ve görev Yürütme Kurulundadır.

Yürütme ve Yönetim Kurullarından biri tarafından Ge
nel Kurulun- toplantıya çağrılması mümkün olmadığı hal
lerde veya gerektiğinde olağan veya olağanüstü Genel
Kurul, Genel Başkan tarafından toplantıya çağrılabilir. Bu
takdirde toplantının gündemi, yeri, günü ve saati genel
başkanca saptanır.

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

c) Genel Kurula sunulacak bütün raporlar ile gele
cek devreye ait bütçe teklifi, Genel Kurul toplantısı tari
hinden en az 2 hafta önce üye sendikalara yeteri kadar
gönderilir.

·d) Genel Kurul, mülkiye ômirine bildirilen, gazeteler
de duyurulan gün, saat ve yerde toplanır.

e) Birinci toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci
toplantının yeri, saati ve günderrı! tekrar mülkiye ômirine
bildirilir. iki gazete ile de duyurulur. ikinci toplantı, birinci
toplantı gününden en çok 15 gün sonraya bırakılır ve bu
toplantıda yeter sayı aranmaz.

Madde 20 - o) Üye sendika sayısının 1/5 oranındaki
sendikaların yazılı başvurmaları üzerine, yürütme veyo
yönetim kurulu, genel kurulu olağanüstü toplantıya ça
ğırır.

b) Olaganüstü genel kurul toplantısını isteyen üye
sendikalar, görüşülecek konuları gerekçeleri ile birlikte
apaçık olarak yazılı başvurmalarında belirtirler.

c) Olağanüstü· Genel Kurul toplantısında yalnız gün
demdeki konular görüşülür.



Madde 21 - Genel Kurul gündemi, Yürütme veya
Yönetim Kurullarından biri tarafından hazırlanır. Günde
me yeni bir madde eklenmesi için Genel Kurula katılan.
delegelerden 1/20'inin yazılı önergesi şarttır. Gündemdeki
bir maddenin çıkarılması için mevcudun 2/3'sinin yazılı is
teği gerekir.

Madde 22 - Genel Kurul, Genel Başkan veya onun
yokluğunda Genel Sekreter tarafından açılır. Yoklama
yapılır. Delege adedinin yarısından bir fazlası varsa top
lantı açılır ve bir başkan, iki başkan yardımcısı, gereği ka
dar yazman seçilir. Bu seçimler ile komisyon seçimleri
acık oy ile yapılır. Genel Kurul başkanlık divanı delegeler
arasından seçilir.

C - Genel Kurul yetkileri :

Madde 23 - a) Ana tüzükte değişiklik yapmak,
(Ana tüzük değişikliği, Genel Kurulda hazır bulunan

delegelerin en az 2/3'sinin çoğunluk kararı ile yapılır.)

b) Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarını görü
şüp karara bağlamak ve yöneticileri aklamak veya hakla
rında dava açılmasına karar vermek,

c) Onur Kurulu kararlarına karşı yapılacak başvur
maları görüşüp karara bağlamak, çıkarma kararlarını onay
lamak,

d) Bu ana tüzükte yazılı amaç ve görevlerin gerçek
leşmesi yolunda yöneticilere ve konfederasyon organları
na öneri vermek ve gerekli kararlar almak,

e) Yönetim, Yürütme, Denetim ve Onur Kurulu üye
lerini gizli oyla seçmek,

f) Konfederasyon organlarında· görev alan yöneticile
re verilecek ücretlerle her türlü ödenek ve yollukları, but
ceyl görüşüp karara bağlamak.
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D - Danışma Organları :

Madde 24 - a) Başkanlar Konseyi :

DiSK Başkanlar Konseyi, Genel Başkanın başkanlı
ğında, DiSK Genel Sekreteri ve DiSK üyesi sendikaların
Genel Başkanlarının katılması ile kurulur.

Konsey, en gec üc ayda bir Genel Başkanın gerekli
gördüğü zamanlarda toplanır ve gündemindeki konuları
görüşür.

Başkanlar Konseyi, Genel DiSK karar organları acı
sından istişari bir organdır.

b) Genel Temsilciler Meclisi :
DiSK Genel Temsilciler Meclisi, DiSK Yürütme, Yö

netim, Denetim ve Onur Kurulları üyeleri, DİSK üyesi sen
. dikaların Genel Merkez Yürütme ve Yönetim Kurulları
üyeleri ile DiSK üyesi sendikalara bağlı yurttaki bütün
işyerleri sendika baştemsilcllerinin katılması ile kurulur.

Genel Temsilciler Meclisi en gec yıldci bir DiSK Yürüt
me Kurulu kararı ile toplanır ve toplantı divanını DiSK Yü
rütme Kurulu yönetir. Genel Temsilciler Meclisi DiSK Yü
rütme Kurulunca hazırlanan gündemindeki DiSK ve işçi
sınıfı sorunları ile genel yurt sorunlarını görüşür ve DiSK
kcror organları acısından istişari bir organdır.

c) Bölge Temsilciler Meclisi :
DiSK Bölge Temsilciler Meclisi, DiSK Bölge Temsil

cisi başkanlığında DiSK üyesi sendikaların o bölgedeki
teşkilôtlarında bulunan seçimli yöneticilerin veya geçici
bir süre için secimi! yönetici kadrosuna genel merkezce
ana tüzüğüne uygun atanmış yöneticilerin ve DiSK üyesi
sendikalara bağlı o bölgedeki işyeri sendika baştemsilci
leri ile işyeri sendika temsilcilerinin katılması ile kurulur.
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Bölge Temslcller Meclisi, DiSK Bölge Temsilcisinin
çağrısı ile DiSK Genel Yönetim Kurulunun olağan toplantı
gününden en geç bir ay önce toplanır ve o bölgenin DiSK,
DISK'e üye sendikalar ve işçilerle ilgili bölge sorunlarını
görüşür ve kararlaştırır.

Bölge Temsilciler Meclisi danışma organıdır. DiSK
Bölge Temsilcisine ve o bölgedeki üye sendikoJarın teşkl
lôt yöneticilerine ışık tutar.

Bölge Temsilciler Meclisinin istek ve önerilerine iliş
kin görüş ve kararları, DİSK Yürütme Kurulunca gözden
geçirildikten sonra mümkün olanlari uygulamaya konur
veya Genel Yönetim Kurulu gündemine alınır.

d) Bölge Temsilcllik Kurulu :

Bölge Temsilcilik Kurulu, Bölge Temsilcisi başkanlı
ğında, DISK'e üye sendikaların o bölgedeki Bölge Temsil
cisi veya Şube Başkanlarının katılması ile kurulan bir da
nışma organıdır.

Bölge temsilcisinin gerekli gördüğü anlarda, Bölge
temsilcisinin çağrısı ile toplanır. Gündemindeki Bölge so
runları ile ilgili konuları görüşür, (Toplanma çağrısı konu
sunda Yürütme Kurulu yetkisi saklıdır.)

E - Yönetim Kurulu:

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

b) 20 asil üye Genel Kurulda, DiSK üyesi sendikala
rın üyeleri arasında gizli oy ve salt çoğunluk usulü ile se
çilir, Genel. Kurulda 20 yedek üye için de ayrıca oylama
ve aynı usul lleseclm yapılır. Salt çoğunluk oyunu alama-
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yan üyelikler Icin turlama yapılır. Yönetim Kurulu üyeli
ğine bir DiSK üyesi sendikadan ücten fazla üye seçilemez.

c) DiSK Yönetim Kurulu üyeliği Icln adaylık koyma usu
lü zorunludur, Ve aday olmak için DiSK üyesi bir sendi
kanın aldat ödemekte olan geçerli üyesi dıirumunda bulun
mak yeterlidir.

d) Geriel Kurulda aeıege oiarak hazır bulunanlar aday
lığını sözlü olarak koyabilir. Genel Kurulda delege olarak
hazır bulunamıyanların daha önceden DiSK Genel Baş
kanlığına veya (Genel Kurul Divan Başkanlığına adaylık
larını yazılı başvurma ile bildirmeleri veya üyesi bulundu
ğu sendika genel başkanının genel kurulda sözlü olarak
ilgili kişinin aday oldu_ğunu açıklaması gerekil ve zorun
ludur.

e) DiSK üyesi bir sendikanın geçerli üyeliğini herhangi
bir nedenle yitiren veya üyesi bulunduğu sendikası herhan
gi bir nedenle DiSK üyeliğinden çekilen veya düşen üye,
otomatikman DiSK Yönetim Kurulu üyeliğinden düşer.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Madde 26 - DiSK Yönetim Kurulu:

a) Genel Başkan Vekillerini seçer.

b) En az, altı ayda bir Yürütme Kurulunca saptanan
yerde toplanır. Yürütme Kurulunun hazırladığı gündemdeki
konuları görüşür, karara bağlar. Kararlar çoğunlukla alı
nır, Oyların eksikliği halinde toplantı başkanının katıldığı
taraf çoğunluğu alır.

c) Dilediği konuları Yürütme Kuruluna havale eder.
Yürütme Kuruluna aktarılan kararların uygulanışından do-
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ğacak sorumluluklar Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Ku
rulunca verilen kararları Yürütme Kurulu belirli bir süre için
ertelemek isterse, erteleme gerekçesiyle birlikte Yönetim
Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır.

d) DiSK çalışmaları hakkında Yürütme Kurulunca ha
zırlanan hesap ve çalışma raporlarını, kararlarını ve ey
lemlerini gözden geçirir. Anatüzük ve Genel Kurulca ve
rilmiş kararlar üzerinde yorumlar yapar, Yürütme Kuruluna
öneriler verir. Hesaplarda yolsuzluk görürse durumu De
netim Kuruluna duyurur.

e) Uluslararası örgütlerce verilen bursların kullanılma
sını düzenler. Bursiyerlerde aranacak nitelikler yönetme
lik ile saptanır.

f) 275 sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka
nunu uyarınca Yüksek Hakem Kurulu ile Yüksek Uzlaştır
ma Kurulunda işçileri temsil edecek hakemleri seçer.

g) Asgari ücret Tesbit Komisyonuna katılacak ışct üye
sinin seçimini yapar. iş ve işçi Bulma Kurumu, işçi Sigor
taları Kurumu, Çalışma Meclisi, Genel Kurul toplantılarına
katılacak delegelerin işkolları esasına göre secimlerini
yapar.

h) Denetim Kurulunun vereceği rapor üzerine gere
kirse Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

ı) Yasalara göre işçi temsilcisi gönderilmesi gereken
yerlere gidecek temsilcileri seçer.

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

Madde 27 - Yönetim Kurulu gündemine eklenecek
maddeler için yazılı önerge vermek zorunludur. Onerqele-

• rln gündeme alınması çoğunluğun oyu ile olur.
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Madde 28 - Herhangi bir nedenle Yürütme Kurulun
dan boşalan yerler ilk Genel Kurula kadar geçerli olmak
üzere, Yönetim Kurulunda Genel Kuruldaki usul ile dol-
durulur.

F - Yürütme Kurulu :
Madde 29 - a) 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
Genel Sekreter seçimindeki usul ile yapılır.

c) Yürütme Kurulu en az haftada bir toplanır. Baş
kan dahil her üye bir oya sahiptir.

Madde 30-Yürütme Kurulunun herhangi bir üyesinin:

a) Meşru veya yazılı özüre dayanmaksızın arka arkaya
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 le
keleyen eylemlerde bulunduğu,

Belgelerle kanıtlanırsa, sucu işleyen hakkında diğer
Yürütme Kurulu üyeleri veya onuru lekelenen üye sendika
nın yazılı müracaatını alan Yürütme Kurulu üyelerinden biri
durumu bir raporla Yürütme Kuruluna biİdirir ve Yönetim
Kurulu toplantıya çağrılır.

Yönetim Kurulu olaya ait belgeler üzerinde inceleme
yaptıktan ve yüzleştirmeden sonra, sucu sabit görürse, şi
kôyet edilen üye hakkında geçici olarak görevden uzak
laştırma kararı verir. Durumu ayrıca DiSK Onur·Kuruluna
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da bildirir. Aksi olduğunda, şikôyet eden veya edenlere ay
nı hüküm uygulanır. Onur Kurulu kararı ile görevden uzak
laştırılan Yürütme Kurulu üyelerinin Genel Kurula başvur
ma hakkı vardır.

(Genel Başkanı yargılama yetkisi, Genel Kurula aittir.)•

G - Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri :

Madde 31 - Yürütme Kurulunun görevleri ve yetkileri
şunlardır:

a) DISK'in amaç ve ilkelerinin gerçekleşmesinden bi-
rinci derecede sorumludur. Türk işçi hareketini ilgilendi
ren her çeşit konuyu izler. DiSK adına bildiri, beyanname
veya benzeri yayınlara karar verir ve yayınlar. DiSK Yö~
netim Kuruluyla, DiSK Yürütme Kurulu dışında diğer or
ganlar tarafından yayınlanan bildiri, beyanname ve benze
ri yayınlar DISK'i bağlamaz ve DiSK bu nedenle sorumluı
tutulamaz,

b) Amaç ve ilkeleri gerçekleştirmek, örgütlenmeyi
çabuklaştırmak ve üye sendikalar arası birlik ve beraber
liği sağlamak için yurdun çeşitli bölgelerinde temsilcilikler
kurmak,

c) DiSK amaçlarını gerçekleştirmek ve üye sendika
ların ihtiyaçlarını karşılamak için ihtisas daire ve büro
ları kurmak ve bu daire ve büroların çalışma programlarını
hazırlamak,

d) Üye sendikaların yapacağı toplu iş sözleşmeleri için
gerekli bilgiyi toplamak, değerlendirmek v~ sendikaların·
yararlanmalarına sunmak,

e) Anatüzük hükümlerini aynen uygulamak,
f) DISK'in bütün organlarında çalışacak kişilerin atan

malarını yapmak ve bunların ücretlerini saptamak,



g) işveren veya işveren örgütleri ile toplu iş sözleş
ımelerine temel olacak ilkeler konusunda anlaşmalar
yapmak,

h) Acele durumlarda DiSK Yönetim Kurulu yetkileri
:ni kullanmak ve karar almak, (Bu durumda konu Yönetim
Kurulunun ilk toplantısına sunulur.)

Madde 32 - a) DiSK işlerinin iş bölümü sistemi lçlrı
<de daha intizamlı ve yararlı yürüyebilmesi için, ihtisas del
.reler 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 ve j:tüd Dairesi,
12 - ücret ve Ekonomi Politika Dairesi.

b) Yürütme Kurulu lüzumlu gördüğü işler için yeni
•daireler kurmaya veya kaldırmaya yetkilidir.

c) Yürütme Kurulu, dairelerin kendileri içinde iş· or
ganizasyonu temin için, servis, büro gibi sınıflamalar ya
:par, ücretli kademelerini tesbit eder, memur, sekreter, uz
man, organizatör gibi ücretli kadrolarına atamalar yapar.

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

e) Her daire, .blr Yürütme Kurulu üyesinin başkanlı- .
ğında yürütülür. Bu sebeple, daire başkanl•kları için, Yü-
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rütrne Kurulu kararı ile Yürütme Kurulu üyeleri orasında
görev bölümü yapılır. Daire başkanlıkları değişimi de aynı
yolla yapılır.

f) ihtisas daireleri genel merkez teşkllôtıdır, Bölge
Temsilciliklerinde de Genel Yürütme Kurulu kararıyla lü
.zum görülen dairelerin kolları kurulur.

Madde 33 - Genel Başkan, Genel Kurulda hazır bu
lunan delegelerin 2/3 çoğunluk oyu ile seçilir bu çoğun
luk elde edilemediği takdirde oylama üçüncü tura kadar
sürer, üçüncü turda da 2/3 çoğunluk elde edilemezse, üc

turun oy toplamı bulunarak en çok oy alon aday seçilmiş
olur.

Ancak, bu takdirde dahi, adayların üc turda aldıkları
·oy toplamı. üç turda kullanılan oy toplamının en az yorı
den bir fazlası olması şarttır. Aksi halde seçim yenilenir.
Adaylar yeniden tesbit edilerek seçim turuna yeniden baş
lanır. Ve bu usul seçim sonuçlanıncaya kadar aynı şekil-.
de devam ettirilir.

Aday tek olduğu takdirde, 2/3 çoğunluğa bakılmak
-sızın, ilk tur sonunda tek aday seçilmiş olur. Bu seçimler
gizli oylama ile yapılır.

Madde 34 - DISK'i, Anatüzükte başka hüküm olma
dığı hallerde, her bakımdan Genel Başkan temsil eder. Gö
revini geçici bir süre için yapamıyacağı zaman yetkisini Ge
nel Başkan vekillerinden birisine bırakır. Böyle bir durum
yoksa Genel Başkan vekillerinin, üyelik bakımından en kı
demlisi başkana vekölet eder.

a} Başkanlık Bürosu, Genel Başkan, Genel Başkan
Vekilleri ve Genel Sekreterden kurulur. Çalışması Genel
Başkan tarafından düzenlenir. :ı . • ••
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b) En çok üç olmak üzere yeteri kadar Genel Başkan
Vekili,· Genel Başkan seçimindeki usul ile, Genel Baş
kanın göstereceği adaylar arasından Genel Yönetim Ku
rulu kararı ile seçilir. Genel Başkan seçim sırasında en az.
bir fazla olmak üzere aday gösterir. •

1 - Genel Başkanın Yetki ve Görevleri:

Madde 35 - Genel Başkanın görev ve yetkileri şun
lardır:

a) DiSK adına demeç vermek, basın toplantısı yap
mak, resmi ilişkilerde bulunmak,

b) Gerektiğinde, Yürütme Kurulunun kararını almadan
.500.- TL.ya kadar hcrcorno buyruğu vermek, •

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

d) Anatüzük ve ona bağlı olarak çıkarılan yönetme
liklerin uygulanmasını sağlamak,

e) DISK'in idari ve mali birliğini ve DiSK içinde uyuşum
ve düzeni sağlamak, üye sendikalarla DiSK ilişkilerini yü
rütmek ve DiSK üyelerinin haklarını kollamak, DISK'in tin
sel kişiliğinin zedelenmesine olanak vermemek,

f) Toplu iş sözleşmelerinin temel hükümlerinin kabu-
• lü için çalışmak, gerekli ortamı yaratmak, ilişki ve girişim
lerde bulunmak,

g) Gerektiğinde DiSK içinde olan veya olmıyan kim
selere belirli işlerin izlenmesi için temsil yetkisi vermek,
davaya vekôlet vermek, sulh olmak, ibra etmek, davadan
vazgeçmek ve davayı kabul etmek, idari, adli, mali ve icrai
takibat yapmak veya yaptırmak,
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h) Grev halinde, bu hakkın lyl kullanılması ve başarı
sağlaması için bütün olanak ve örgütleri harekete geçir
mek, yürütme komiteleri kurmak, kişi ve gruplara özel gö
revler vermek, greve katılanların yararına ekonomik sosyal
ve kültürel anlaşmalar yapmak, grev fonundan veya başka
meşru kaynaklardan yararlanarak ödemeler yapmak veya
yaptırmak, •

ı) DISK'te ücretle çalışanların terfi_lerini, yer değiştir
me ve atanmalarını, cezalandırma ve çıkarılmalarını, Ana
tüzüğe bağlı olarak çıkarılacak yönetmelik hükümlerine
göre yürütmek, uygulamak, öneriler yapmak ve kararlan
yerine getirmek,

il Gerektiğinde DiSK yapısı içindeki her türlü haber
·teşme işlem ve hesaplarda kendisi veya görevlendireceği
kimseler eliyle incelemeler yapmak veya yaptırmak,

k) Genel Sekreterlikçe yürütülmekte olan işleri yakın
dan izlemek, gerektiğinde incelemek ve açıklamalar is-
·temek, •

1) Kongreleri veya toplantısında bulunduğu her türlü
konferans ve toplantıları açmak, başkanlığını yapmak veya
toplantıyı yönetecek kimseleri atamak, kongre divanlarını
seçtirmek,

m) Yönetim Kurulu ile Yürütme Kurulu kararlarında,
DISK'in bütününü ilgilendiren veya DISK'in onuru ile ilgili
ve DISK'i sorumlu durumda bırakması olanaklı konularda,
konunun venlden görüşülmesi için ilgili kurula geri ver
mek ve yeniden görüşülüp karara bağlanmasını istemek.
(Bu gibi durumlarda bu kararların yürütülmesi sonucundan
·Genel Başkan sorumlu değildir. Kararı veren kurulun ka
rara katılan ve oy veren üyeleri sorumludur.)

J - Genel Sekreter :
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Madde 36 - Genel Sekreter, DiSK Genel Kurulundaı
Genel Başkanın göstereceği en az iki aday arasından, Ge
nel Başkanın seçildiği usul ile seçilir.

. Genel Sekreter DiSK ücretli kadrosunda olmak üzere
bütün mesaisini DISK'e verir.

Genel Sekreterin görev ve yetkileri şunlardır:

a) DISK'in her türlü yazışmalarında, haber almada,.
DISK'in amaçları ile ilgili yayın ve istatistikleri derlemede,
toplu sözleşmeye esas olacak bilgileri toplamada görev
lidir.

b) Yazışma ve işlemlerin düzgün işlemesinden sorum
.ludur.

c) Yürütme Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar
ve Yürütme Kurulunu Genel Başkanın bilgisi altında top- •
lantıya çağırır.

. d) DiSK organlarının almış olduğu. kararların yürütül
mesiyle görevlidir.

e) DISK'ln Yürütme ve Yönetim Kurulu üyelerinin 27ıt
sayılı Sendikalar Yasasının 27. maddesi uyarınca tutul
ması gerekli defter ve dosyalarının tutulmasını ve kayıt
ların düzenli biçimde usulüne uygun olarak yapılmasım
sağlar.

f) Yasalar, Anatüzük ve yönetmelikler uyarınca tutul
ması gerekli defter ve dosyaların tutulmasını ve kayıtların
düzenli biçimde usulüne uygun olarak yapılmasını sağlar.

g) DISK'e bağlı tüm ihtisas bürolarının başıdır ve
D[SK'in yurt çapındaki örgütlenme çalışmalarını yönetir.
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N DISK'in her türlü iç çalışmalarını düzenler, örgü
tün düzenli ve verimli çalışmasını sağlar.

K - Denetim Kurulu :

Madde 37 - Denetim Kurulu, Genel Kurulca secüern
3 asil 3 yedek üyeden kurulur. Denetim Kurulunca gizli oy
la en çok oy verilen seçilir. Kendi arasından bir başkan,.
bir raportör seçer.

Görev ve yetkileri şunlardır:

a) DISK'in mali çalışmalarınm denetimini yapmak;

b) Denetimleri sırasında gördükleri herhangi bir yol-
suzluk veya usulsüzlüğü, Yürütme ve Yönetim Kurullarına·
ve Genel Kurula bildirmek,

c) DISK'e bağlı üye sendikalar hakkında yapılacak
yakınma ve bildirim üzerine Yürütme Kurulunun iznini ve
ya önerisini alarak, denetlemede bulunmak ve roporımu
DiSK Yürütme Kuruluna vermek.

l- Onur Kurulu : .

Madde 38 - Onur Kurulu, 5 asil 3 yedek üyeden kuru,
lur. Onur Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla, en çok oy al'-
ma usulü ile seçilir. Onur Kurulu kendi arasından bir bcs-.
kan ve bir raportör seçer. Onur Kurulu DISK'in tüzel kişi
liğine saygı göstermeyen ve anatüzüğe aykırı davranan-.
far hakkında Yönetim Kurulu veya Yürütme Kurulunun ve- .
receği rapor üzerine toplanır ve kararını verir.

Onur Kurulunun vereceği cezalar şunlardır:
1 - Uyarma,
2 - Kınama,
3 - Geçici çıkarma,
4 - Kesin çıkarma.
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• BÖLÜM - iV

MAL:i HÜKÜMLER

Madde 39 - DISK'in gelirleri:

a) Üye sendikalardan alınan aidat gelirleri,
b) Üye sendikaların işçi üyelerinden alınan aidat ge-

Sirleri,
c) Eğitim gelirleri,
d) Yasalara göre sağlanacak gelirler,
e) Bağışlar,
f) Mamelek gelirleri,
g) Üyesi bulunduğu örgütlerle, uluslararası öteki ör

-gütlerden olacağı yardımlar,

Madde 40 ;_ DISK'e üye· sendikalar ayda yüz lira üze
rinden yılda blnlklyüz lira DISK'e aidat verirler. Bu aidat.
.her yılın ilk Ocak ayı içinde peşin olarak ödenir. Mali ola
naksızlık nedeni ile üye sendikanın talebi üzerine bu aidat,

. DiSK Yürütme Kurulu. kararı ile taksitle ödenebileceği gibi
ay be ay do ödenebilir.

DiSK üyesi sendikanın talebi veya muvafakati veya
-cldcnm ödememesi halinde DiSK bu aidatı üye sendikanın
işyerlerindetı alacağı aidat parasından kestirebilir. Böyle



bir hol karşısında üye sendikanın DISK'e veya ilgili işyeri
işverenine veya Müdürlüğüne karşı itiraz hakkı yoktur.
Aidatı ödememesi ile ilgili ayrıca disiplin hükümleri de· uy
gulanır.

Madde 41. - DISK'e üye sendikaların işçi üyeleri,
DISK'e ayda 150 kuruş aidat öderler. • •

a) DiSK, işçi üyenin çalıştığı işyeri müdürlüğüne ya
zılı talepte bulunmak sureti ile bu aidatı her ay işçi ücre
tinden kestirebilir.

b) DİSK'e üye sendika, işçi üyelerinden bazı işyerle
rinde çalışanların veya tümüne ait DiSK aidatının, işçi üye
leri adına DISK'e sendika tarafından ödeneceği konusun
da talepte bulunabilir. DISK'e yapacağı talepte, aidatın
DISK'e doğrudan doğruya sendika tarafından ödeneceğini
veya DİSK'in bu aidatı sendikanın işyerlerinden alacağı üye
aidatı parasından kestirmesi gerektiğini belirtmek 'zorun
dadır.

c) DISK'e üye sendikanın, işçi üyelerine ait DiSK aida
tının sendikanın işyerinden olacağı aidat parasından kes
tirmesini istediği takdirde, DiSK tarafından ilgili işyeri mü
dürlüğüne yazılı talepte bulunularak, DiSK aidatı, sendika-
nın olacağı aidat parasından . kestirilir. •

dl DISK'e üye sendikanın, işçi üyelerine ait DiSK aida
tının doğrudan doğruya sendika tarafından DISK'e ödene
ceğini bildirmesine rağmen, bu ödentileri üç aydan fazla
süre geciktirdiği veya ödemediği takdirde DiSK Yürütme
Kurulu işbu maddenin (c) fıkrasındaki usule başvurabilir.
Böylece, sendikanın taahhüd etmesine rağmen ödemediği
aidatlar, işyerlerinden alacağı aidat paralarından kestirilir
ve gelecek aylara ait aidatlar da her ay aynı şekilde tşver
!erinden kestirilir. Bu mümkün olmadığı takdirde, işbu mad
denin (a) fıkrası hükmü uygulanır.

33



·eı Sendikanın yeniden talep ve taahhütte bulunması
üzerine bunun· kabulü DiSK Yönetim Kurulu kararına bağ
lıdır. Sendikanın taahhüdünü yerine getirmemesinin te
kerrürü halinde ödenmiyen 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 kal
dırılması veya geri alınması halinde, işbu maddenin (a)
fıkrası hükmü uygulanır.

Madde 42 - a) Her üye sendika ödediği aidat ve ba
ğışların denetimini kolaylaştırmak amacıyla mali raporları
nı her dönem sonunda DISK'e göndermekle sorumludur.

b) Her ay, DISK'e üye sendikaların bir evvelki aya ait
aidat gelirleri aidat defterinden. DiSK Genel Başkanlığın
ca görevlendirilen bir yetkili tarafından tetkik edilir.

DISK'e üye sendikalar bu denetime kolaylık göster,
mek zorundadırlar.

Madde 43 - DISK'in eğitim gelirleri aşağıda göste,
rilmiştir:

a) DISK'in aldat gelirlerinin %5'i,
b) Üye sendikalarla birlikte düzenlenecek eşya piyan

gosu. gösteri, balo, sergi ve benzeri çalışmalardan elde
edilecek net gelirin %25'i eğitime harcanır. •

Madde 44 -:- DiSK, Genel ve Katma bütçeli idarelerle
mahalli idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli
kurumla, sermayesinin tamamı devletçe verilmek suretiy
le kurulan iktisadi teşekkül ve kurumlarla, sermayelerinde
devletin katkısı bulunan bankalar kamu kurumu niteliğin,
deki mesleki teşekküller dahil olmak üzere, özel yasalar-
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la kurulan bankalarca ödenmiş sermayesinin en az yarı
sına katılmak suretiyle kurulan teşekküllerle bunların ay
nı oranda katılması ile kurulan müesseselerden, işveren ve
işveren örgütlerinden bağış ve mali yardım kabul edemez.

Madde 45 - DiSK, tüzel kişi olarak siyasi partilerden
veya onlara bağlı örgütlerden herhangi bir suretle maddl
yardım kabul edemez, maddi yardımda bulunamaz, .onla
rın teşkilatı içinde yer alamaz.

DAYANIŞMA FONU:

Madde 46 - Üye sendikalar, bütçelerine fon koymak
veya gerekli organlarında karar almak suretiyle veya ge
rektiğinde DiSK Yürütme Kurulunun isteği ile gücü ora
nında DİSK Dayanışma Fonuna katkıda bulunur.

-Madde 47 - DiSK dayanışma fonu, yürütme kurulu
kararı ile örgütlenme, eğitim, grev ve lokavt giderleri gibi
konularda ihtiyaç karşısında bulunan üye sendikalara borc
veya yardım vermek şeklinde kullanılır. Talepte bulunan
sendikaların gerekçeleri açısından durum tetkik edilmek
suretiyle, talepçi sendikalar arasında geçerlilik oranı göz
önünde bulundurulur.

Dayanışma fonu. fondan verilen borçların yeniden tah
sili ve diğer bağış gelirleri ile beslenir.

Madde 48 - DISK'in kasasında olağ.an olarak en çok
5.000.- TL. para bulundurulur. Bu miktar koşullara göre
Yürütme Kurulu koron ile eksiltilebilir veya çoğaltılabilir.

Kasadaki 5.000.- TL.lık olağan miktar çoğaltılmış
iken, kasadaki paranın, hırsızlık veya yanma gibi olağan
üstü olaylar karşısında doğacak zararın ilk 5.000.- TL. ile
arttırılan miktar arasındaki miktardan, çoğaltılma kararı-
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na olumlu oy kullanan Yürütme Kurulu üyeleri ortaklaşa
sorumludur ve hemen ödemekle yükümlüdürler.

Madde 49 - DISK'in kasadaki miktardan fazla para
ları DISK'e ait banka hesaplarına düzenli olarak yatırılır.
Ve para mutlaka banka hesaplarında tutulur.

Madde 50 - a) DISK'in paraları. bankalardan veya
gerekli yerlerden birinci imza yetkilisi ile ikinci imza yet
kililerinden birisi olmak üzere iki yetkili imza ile alınır ve
ya çekilir.

Birinci imza yetkilileri, Genel Başkan ve Genel Sek
reterdir.

ikinci imza yetkilileri, diğer yürütme kurulu üyeleridir.
b) Bu maddenin (a) fıkrasındaki hükme göre iki yet

kilinin imzası ile para alma veya çekme yetkisi bir veya
bir kaç kişiye verilebilir.
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BÖLÜM - V

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 51 - Yürütme Kurulu kararı ile gereğine ve
ihtiyaca göre· yeterli sayıda Genel Başkan yardımcıları ile
Genel Sekreter yardımcıları atanabilir.

Bu yardımcılar, yardımcısı olduğu kimsenin yönetisi
ile çalışır. Ve görev ve yetkilerini yardımcılığını yaptığı
kimselerden alırlar. Yardımcıların görev ve yetkileri ge
rektiğinde Yürütme Kurulunca da saptanabilir.

Madde 52 - Defterler :
DISK'in tutmaya zorunlu olduğu defterler şunlardır :

a) «üye kayıt defteri», bu defterde üyelerin kimlik ve
adresleri, DISK'e giriş günleri ve yükümlü oldukları aidat
miktarı kaydedilir.

b) Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulunun gün sırası
ile ve zincirleme numaralarla kayıtlanmış ve altı imza edil
miş kararların yazılmasına özgü «Karar Defterh>.

c) Gelen ve giden evrakın gün ve· numara sırasiyle .
kaydedileceği «Gelen ve gld.en evrak kayıt defteri.»
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d) Gelen evrakın aslının, giden evrakın suretinin sak-
lanacağı «Gelen ve giden evrak dosyaları».

e) «Zimmet defteri».
f) «Aidat», «Gelir» ve «Gider»_ defterleri,
g) «Bilônço, Envanter ve Kesin Hesap Defteri».
hl Genel Kurul Bcşkonı ve yazmanları Yönetim Kurulu

ile birlikte imza edecekleri «Genel Kurul Karar Defteri».
ı) Yürütme Kurulunun bir tutanakla saptayacağı nu

maralanmış ve Yürütme Kurulunca mühürlenmiş gelirlere
ait kopyeli makbuzlarla, giderlerin fatura evrak ve kaydi
yesini saklamaya özgü dosyalar.

(DiSK demirbaşlarının kaydedileceği, «Demirbaş Def
teri» ile, yukarıda (o), (b). (f) ve (hl fıkralarında isimleri
yazılı defterler kullanılmadan notere onaylattırılır.)

Madde 53 - Uyuşmazlıkları Uzlaştırma ve Çözüm Ko
misyonu: DISK'in üyesi bulunan sendikalar arasındaki her
türlü uyuşmazlık DİSK'e bağlı bulunan üye sendikaların
temsilcilerinden kurulan bir komitece çözümlenir. Yürütme
Kurulu üyeleri bu komitenin doğal üyesidirler..

BÖLGE TEMSİLCiLERi :

Madde 54 - a) DiSK Yürütme Kurulu gerekli gördü
ğü yerlerde bölge temsilcilikleri kurar veya kaldırır. Tem
silciliğin kurulacağı bölgelerde en az üçten az DiSK üyesi
sendikanın örgütü varsa veya hiç yoksa temsilci, Yürüt
me Kurulunca atanır. 3· veya daha fazla ise bu sendikaların
genel merkezlerinin o bölgeden gösterecekleri 2'şer tem-

• silcinin katılacağı toplantıda seçilir. Temsilcinin görevden
affı da aynı yolla olur. DiSK Yürütme Kurulu yetkisi sak
lıdır.
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b) Bölge temsilciliğinde görev alacak yardımcıların.
uzman ve personelin atanması da DiSK Yürütme Kurulun
ca yapılır,

c} Bölge temsilciliklerinin yetkisi, görev ve sorumlu
lukları bir yönetmelikle düzenlenir.

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

Yürütme Kurulu üyelerinin, çeşitli görevler nedeniyle
toplanamaması halinde, olağanüstü bir durum karşısında
Genel Başkanın, o da yoksa Genel Sekreterin kendiliğin
den karar verme yetkisi saklıdır. Bu takdirde, _kendiliğinden
karar verme yetkisini kullanan, konuyu ilk Yürütme Kurulu
tolpantısına sunar ve onay alır. Yürütme Kurulunun onov
lamaması karşısında konu, ilk Yönetim Kurulu toplantısı
na götürülür ve gündeme alınır.

Madde 56- DİSK Yürütme Kurulu ve diğer kademe
lerinde seçimli işlerde görev alabilmek için, DİSK'e üye
sendikalardan birisinin üyesi olmak zorunlu ve yeterlidir.

Madde 57 - DiSK organlarına seçimle getirilenler ile
üye sendikaların üyeleri DISK'in doğal üyeleridir.

Madde 58 - DiSK, üye sendikaların her türlü işlem
ve kayıtlarını denetliyebilir. Gerektiğinde üye sendikaların
Denetim ve Onur Kurullarına durumu aktarma yetkisine
sahip olmakla beraber, üye sendikaların Genel Kurullarını
toplantıya çağırma yetkisi de vardır.

Madde 59 - Üye sendikalar, DiSK kararlarına uy
makla yükümlü ve zorunludurlar. Ancak, DiSK yöneticile
rince verilen önerge ve kararlar DiSK Anatüzü'ğündeki
amaç ve ilkelere- aykırı olamaz. •
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Madde 60 - Sosyal Güvenlik: DiSK yöneticileri. per
sonelinin sosyal güvenlik. sigorta ve dinlenme haklarını
garanti altına alır. Personel işçi statüsüne tabidir. Per
sonel ile ilgili yönetmelik çıkarılır.

Madde 61 - Kıdem ve ihbar Tazminatları: DiSK yö
netici kadrolarında DISK'ten ücretli olarak görev yapan
ve tekrar seçilemiyenler, her kıdem yılı için DISK'ten son
aldığı maaş karşılığında 30 günlük kıdem tazminatı alır.
DISK'in personel ve müstahdemleri iş Kanunu hükümleri
ne tabidir.

Ölüm halinde kıdem tazminatları. eş ve çocuklarına.
eş ve çocukları yoksa anne ve babaya ödenir.

Madde 62 - . DiSK Genel Kurulunda. üye sendikalar
dan 1/5'i DISK'i yaşatmayı yükümlendiği sürece DiSK fes
hedilemez. Fesih kararını ancak bu amaçla çağırılmış olan
Genel Kurul alabilir. Genel Kurulun böyle bir karara va
rabilmesi için üyelerin en az 2/3'sinin Genel Kurulda bu
lunması zorunludur. Bu toplantıda çoğunluk elde edile
mezse, ikinci kez Genel Kurul toplantıya çağırılır. Bu top
lantıda yeter sayı aranmaksızın fesih kararı alınabilir. An
cak bu suretle yapılan toplantıda fesih kararı mevcut üye
lerin 2/3'sinin oyu ile alınır. Durum. DiSK tasfiye kurulun
ca 5 gün içinde yörenin en büyük mülkiye ômirine bildirilir.

Madde 63 - Üye sendikaların yasal gelirlerinin alın
ması için kullanılan (Gelir ve Gider makbuzları) DiSK ta
rafından zincirleme numaralı ve soğuk damgalı olarak ha
zırlanarak üye sendikalara kullanılmak üzere imza karşı
lığında dağıtılır. Üye sendikalar gelirlerinin toplanması için
başka makbuz kullanamazlar. Makbuzların baskı gider
leri, belirli bir oran içinde üye sendikalarca ödenir. Üye

• sendikaların gelir ve giderlerin düzenlenmesi ile muhasebe
usullerinde birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla
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DiSK Yürütme Kurulunca gerekli çalışmalar yapılır. (Üye
sendikalar DiSK tarafından bastırılan makbuzları kullan
maya başlayıncaya kadar ellerindeki makbuzları DISK'e
soğui< damga ile damgalatmak ve numaralatmak suretiyle:
kuilanabilirler.)

Madde 64 - a) DiSK Yürütme Kurulundaki amatôr
üyelerin ücretleri kendi sendikalarınca ödenir. Yürütme
Kurulu üyelerinin DiSK ile ilgili işlerde yolluk, otel ve von
masrafı gibi seyahat giderleri, DiSK tarafından ödenir.
Üye sendikalarda yönetici veya görevli olan kişilere DiSK
tarafından özel görev verildiğinde, bu göreve ait seyahat
masrafları DiSK tarafından ödenir.

b) DİSK Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Yürütme Ku
rulu, Onur Kurulu, Denetim Kurulu, Başkanlar Konseyi,.
Genel Temsilciler Meclisi, Bölge Ternsllcller Meclisi, Ko
misyon, Komite gibi toplantılara DiSK açısından amatör
olarak katılanların kayıt ücreti, otel ücreti, yolluk ve va
sıta ücreti gibi özlük giderleri bağlı bulundukları sendika-

. farca, DiSK Yürütme Kurulunca saptanacak birimler üze
rinden karşılanır.

Madde 65 - a) Yürütme Kurulu, Anatüzük hükümle
rine uygun yönetmelikler hazırlar, yürürlüğe koyar ve: Yö
netim Kurulunun ilk toplantısına sunar. Bütün yönetme
likler bu yolla yapılır.

• b) Anatüzüğün hükümlerinin tam uygulanabilmesi· için
bu anatüzüğün çeşitli yerlerinde yönetmelik çıkarılacağına
dair hüküm olmıyan konularda bile, anatüzüğün sözüne ve
özüne aykırı olmamak suretiyle yönetmelikler çıkarılabilir:

Anatüzüğe bağlı olarak çıkarılan ve uygulamaya ko
nulan yönetmelik hükümleri' ovnenbu onctüzük hükümler!
değerindedir. • • : • ·' •
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Madde 66 _.:.. a) Yasalarca sendikaların işkolu sayısı
'her ne biçimde ve sayıda saptanmış olursa olsun, DiSK
için iç örgütlenme bakımından, lşkolu sınıflandırması aşa
ğıdaki gibidir ve 16'dır: •

1 - Tarım ve hayvan yetiştirme: ormancılık ve tom
rukçuluk, .

Avcılık ve av hayvanlarının üretilmesi, balıkçılık, sün
gericilik vesair deniz ürünlerinin çıkarılması,

2 - Kömür madenciliği, metal cevherleri madenciliği,
taş, kil, kum ocakları ve madenlerden gayrı maddelerin
topraktan cıkcnlmosr, kömür mamulleri imalôt (Maden ara
ma dahil).

3 - Ham petrol vesair akaryakıtlar ve tabii gaz tas
fiyehaneleri ve petrol mamulleri sanayii, akaryakıt nakli
ve satışı («Pipe-lineı> ve petrol arama dahil).

Suni ve tabii lôstlk, kauçuk, plôstik, bakalit, linolyum,
sun'i muşamba ve benzeri sanayii ve bu maddelerden in~
şaat elektrik ve sıhhi malzeme, ev eşyası ve her çeşit eşya
imalôtı.

Ecza ve kimya sanayii (boya sanayii ve atom sanayii
·dahil).

4 - Gıda maddeleri imalôtı sanayii, insanların istih
lôkine mahsus gıda maddelerinin imali, her çeşit hayvan,
kümes ve av hayvanları kesllrnesl ve temizlenmesi, amba
lôjlanması, mezbahalar ve etten mamul gıda maddeleri
lrnotôtı: sütten mamul maddelerin imali, hayvani ve nebati
yağ sanayii (sabun sanayii dahil) her nevi gıda maddeleri
nin konserve yapılması ve saklanması, değirmende öğü
tülmüş maddeler imali, 'ekmekçilik, pqstacılık, börekçilik ve
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her nevi un ve unlu maddelerden vlvecek imali, kakao,
cıkototo, şekerleme ve benzeri maddeler imali, kakao,
kahve, tuz öğütülmesi ve çay yaprakları üzerinde yapılan
ameliyeler ve benzeri işler, yem sanayii, maya imalôtı içki
ve tütün sanayii, inbikten geçirilmiş alkollü içkiler, şarap
lar, likörler, malt likörleri, hafif içkiler, karbon hamızı ile
meydana getirilmiş içeceklerin imali, tasfiyesi, karıştırıl
ması, imbikten geçirilmesi, tahammur ettirilmesi, bira fab
rikaları, alkolsüz içkiler (gazoz, meyve suları ve benzer
leri). sigara, puro, pipo, enfiye, çiğnenen tütün gibi mamul
lerin imalatı, tütünün ayıklanması, kurutulması gibi tütün
sanayii ile ilgili imalôt ve manipülôsyon işleri, yaprak tü
tün işleme ve bakım evleri.

Şeker Sanayii:

5 - Her çeşit dokuma sanayii, giyecek eşya sanayii,
hazır dokuma eşya imalôtı (trikotaj, iplik sanayii ve çırçır
sanayii (idrofil pamuk imalôtı dahil), çamaşırhaneler, ütü,
kola - boyama ve temizleme işleri.

6 - Kundura sanayii deri ve mamulleri ve deri giye
cek eşya (saraciye) imalatı ve debagat işyerleri, kürkçü
lük, tutkal sanayii ve bağırsak işleme yerleri.

7 - Ağaç ve mantar mamulleri, mobilya imalôtı, doğ
rama ve bıçakçılık sanayii, kereste fabrikaları, her çeşit
sun'l tahta ve benzeri imalôtı.

8 - Kôğıt. kôğıt mamulleri -ve sellüloz sanayii.

- Matbaacılık, neşriyatçılık, klişecilik (basın teknis
yenleri).
- Basın mensupları (Gazeteciler) ve her çeşit neşri

yat işlerinde çalışanlar.
9 - Metalden başka maden sanayii: Her çeşit top

rak ve seramik sanayii ile çömlek, cini imalôtı ve çimen-
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to, alcı. taş, toprak kullanmak suretiyle inşaat malzemesi"
ve sair malzemesi imalôtı, ateş tuğlası, tuğla ve kiremit
sanayii, seramik ve fayans sanayii cam ve camdan ma
mOI eşya sanayii.

• ...:.. Çimento sanayii.

10 - Her türlü metal imalôtı (demir, bakır, krom vesair
maden cevherlerinin ve bunların halitalarının lzabesi, tas
fiyesi, haddelenmesi, dökülmesi ve şekillendirilmesi), çe
lik sanayii, madeni eşya imalôtı, makine imalôtı, elektrik
makine ve cihazları ve aletleri ve madeni nakil vasıtaları
imolôtı ve onarımı, sair madeni eşya ve malzeme imalôtı

- Gemi yapımı ve onarımı.

11 - Yapıcılık: Her çeşit bina, yol, köprü, baraj, de
miryolu, tünel, metro, kanalizasyon, liman, dalgakıran,
havuz, istihkôm, hava meydanı, dekovil hattı, tramvay hat
tı, spor sahaları inşaatı gibi yapıcılık işleri ve bunlarla
.ilgili ve bunları tamamlayıcı işler.

- Komu sektörünce yapılan yol yapım, onarım ve·
bakımı.

12 - Enerji Sanayii: Elektro, gaz, su istihsal, topla
., ma, taşıma ve dağıtım işleri ile,

. - Ayrıca lşkolu gösterilmemiş olan veya yerinde sen
dika bulunmıyan devlet, belediye, özel idare hizmetleri:·
Çöp, kanalizasyon drenaj, itfaiye vesair gibi her çeşit ka
mu hizmetleri ve görevleri,

- Her çeşit sağlık hizmetleri:

Hastahaneler, sanatoryumlar, bakım ve dinlenme ev
leri, doğum ve çocuk bakım evleri, doktor muayenehane
leri, klinikler gibi sıhhi tedavi müesseseleri, diş klinikleri
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ve hayvan bakım evleri, röntgen muayenehaneleri ve ben
zerleri,

13 - Toptan ve perakende ticaret. her çeşit sınai
zırai ve hayvani maddelerin ve ürünlerin toptan ve pera
kende alım ve satım işleri,

- Banka ve diğer müesseseler:
Bankalar, para ve ticaret borsaları, sigortalar ve her

çeşit mali müesseseler, kredi kooperatifleri, kredi esham.
ve tahvilôt komisyoncuları.
' - Her çeşit büro ve teknik bürolar, yazıhane, avukat

·ve mali müşavirler, emlôk komisyoncuları, iş takip büro
ları ve benzeri müesseselerde görülen işlerle, dernekler,
noterler, ticaret ve sanayi odaları ile benzeri işçi ve işve
ren teşekkülleri.

14- Kara taşıtmacılığı motorlu ve motorsuz taşıt iş
leri (otobüs, kamyon, tramvay, tünel ve sürücülük işleri).
- Demiryolları taşımacılığı:
Demiryolları ve buna bağlı işyerlerinde görülen işler.

. !
- Deniz taşıtmacılığı: '
Gemi ve benzeri ile her çeşit insan, eşya ve 'hayvan

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

;mağazalar, silolar ve bunlarda yapılan her türlü yükleme
ve boşaltma işleri, liman, istasyon ve iskelelerde vcpılon

·yükleme ve boşaltma işleri, ambarlama ve depolama işleri.
- Haberleşme :
Posta, telefon, telgraf, radyo, televizyon işleri ve hlz-

ımetleri (yapımı hariç). •
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15 - Otel, pansiyon, lokanta, büfe, pastahane, kohve
hane gibi yatma, dinlenme veya yemek yerleri ile sinemaı
ve tiyatrolar, hayvanat bahçeleri, sirkler, parklar, plôjlar
gibi eğlence yerleri, yüzme havuzları, stadyum, hipodrum.
tenis, golf sahaları gibi açık ve kapalı spor yerleri, ha
mamlar, kaplıcalar dahil.

Sahne, perde ve benzeri temsil sanotkôrları, müzik.
resim, heykeltraşlık, dekorasyon, edebiyat ve benzeri gü
zel sanatlarla ilgili işler.

16 - a) Milli Savunma ile ilgili askeri işyerleri «Ulus
lararası ve yabancı askeri işyerleri dahil).

• b) DISK'in herhangi bir kurul, komite, komisyon se
çimi için işbu Anatüzükte üye sendikaların temsilcisi biçi
minde. sendikalar için kullanılan deyimlerden bu madde
nn (a) fıkrasındaki 16 işkolu anlaşılır. Bu duruma göre
274 sayılı yasaya dayonılarak yürürlükte olan sendikaların
işkolları yönetmeliğinin olanaksızlığı veya bu Anatüzük
hükmü uyarınca henüz birleştirilmeleri sağlanamaması ne
deniyle işkolunda birden fazla üye sendika olduğunda, bu
sendikaların Yürütme Kurullarının üçer üyesinden kurulan
toplantıda DiSK için gerekli kimseler seçilir. Oy eşitliği
halinde seçim yapılamazsa eşit oyları almış olan adaylar
arasından ad cekme usulüne başvurulur.

c) DISK'in örgütlenme daire ve büroları konusundaki
sınıflandırma ve çalışma programları bu maddenin (a) fık
rasındaki esasa göre yapılır.

Madde 67 - DISK'in kurucuları şunlardır:
• • l- Türkiye Maden, Madeni Eşya ve Makine Sanayii
lşcllerl Sendikası (Türkiye Maden-iş Sendikası),

• • 2 - Türkiye Lôstik - Kauçuk ve Plôstik Sanayii işçileri
Sendikası (Lôstik-lş),

3 - Türkiye Basın Sanayii işcllerl Sendikası (Ba
sın-iş),
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'4 - Türkiye Gıda Sanayii işçileri -Sendikası (Türkiye-
Gıda-iş),

5 - Türkiye Maden işçileri Sendikası (Türk Ma
den-lşl..

6 - Yukarda adları yazılı beş kurucu sendikayı tem
silen Konfederasyonumuzun tüzüğünü imzaları ile resmi
kuruluşlara vermeğe yetkili olan kişiler şunlardır:

a) Türkiye Maden, Madeni Eşya ve Makine Sanayii
işçileri Sendikası (Türkiye Maden-iş Sendikası) nı temsi-
len Genel Başkan Kemal Türkler, •

b) Türkiye Lôstik, Kauçuk ve Plôstik Sanayii işçileri
Sendikasını (Lôstik-lş) i temsilen Genel Başkan Rıza Kuas,

c) Türkiye Basın işçileri Sendikası (Basın-iş) i temsilen:
Genel Başkan lbrahim Güzelce,

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

e) Türkiye Maden işçileri Sendikası (Türk Maden-iş) i
temsilen Genel Başkan Mehmet Alpdündar.

Kurucu sendikaları temsilen gerekli işlemleri voprno-.
ya yetkili isimleri sayılan sendika temsilcilerinin acık kim
likleri ve ikômetgôh adresleri tüzüğe eklidir.

Geçici madde 1 - 21, 22, 23 ve 24 Mayıs 1975 tarih
lerinde yapılan V. Genel Kurul Olağanüstü Genel Kuruı·
gündemi ile yapıldığı lcln olağan kabul edilerek, gelecek ilk
olağan VI. Genel Kurul 1978 yılında yapılacaktır..

Geçici madde 2 - Konfederasyonun gelecek olcığaO-:
Genel Kurul toplantısından en az altı ay önce, Genel Yö
netim Kurulunca bir Tüzük Değişikliği Komisyonu kuru
lur. Bu komisyonun raporu Genel Kurul toplantısından en
gec 15 gün önce üye sendikalara gönderilir.
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DOZELTME

C - Üyelikten Çıkarılma

Madde 13 - DISK'in Anatüzüğüne ve yetkili organla
rın kararlarına uymayan sendika yöneticileri veya DISK'te
görevli üyeleri ferden DiSK üyeliğinden veya bu görevden
DiSK Yürütme Kurulunun isteği ve Onur Kurulunun kararı
ile çıkarılırlar. Çıkarılan yöneticilerin kendi Sendikalarının
Genel Kurulları DiSK tarafından uyarılır. Uyarıya rağmen
DISK'in çıkardığı yöneticilere görev veren üye sendikalar
DİSK Yönetim Kurulunun isteği ve Onur Kurulunun kararı
ile DİSK'ten çıkarılırlar.

Yukarıdaki fıkralar uyarınca DISK'ten çıkarılan üye
Sendikanın, DİSK Genel Kuruluna itiraz hakkı vardır. Ge-
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