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EK : HUKUK (YARGITAY KARARLARI)

SENDKAMIZ TÜHS’N AMACI
Sendikann amac, üyelerinin mevzuat ve toplu i sözlemelerinden doan hak ve
menfaatlerini korumak; üyelerinin iyerlerinde i ve çalma artlarn memleket ekonomisine,
mevzuata ve üyelerin menfaatlerine uygun olarak verimlilii arttracak ekilde düzenleyici
tedbirler alnmasn ve gelitirilmesini salamak; Üyeleri adna toplu i sözlemesi akdetmek,
ana hatlar ile mevzuat yönünden tatbikat beraberliini salamak; verenler ile çiler, çi
Teekkülleri arasnda iyi münasebetler ve karlkl ibirlii kurulmasn tevik, devamn temin
ve üyelerini mevzuat dairesinde temsil etmektir.
SENDKAMIZ TÜHS’N FAALYET KONULARI
Sendikann amacn gerçekletirmek maksadyla aadaki fkralarda belirtilen muamele,
faaliyet ve teebbüslerde bulunur.
a) kollar tüzüünde belirtilen tüm ikollarnda, bu ikollarnn gerektirdii maddi ve
manevi himayeyi temin etmek için bu ikollarn temsilen resmi makamlarla, hakiki ve
hükmi ahslarla gereken her türlü temaslar yapar ve sözü edilen ikollarnda faaliyet
gösteren üyelerinin hak ve menfaatlerini korur.
b) Üyeleri adna toplu i sözlemesi yapar ve toplu i uyumazlklarnn domasn önlemek
gayesi ile üyelerine tavsiyelerde bulunur ve araclk eder.
c) Mevzuat hükümleri dairesinde, gayesi ile ilgili Milli ve Milletleraras Teekküllere üye,
Sosyal Sigortalar ile  ve çi Bulma Kurumlar ve Çalma Bakanlnn kuruluu
hakkndaki Kanunlar hükümlerine göre toplanan kurullara, Milli ve Milletleraras
Teekküllere temsilci gönderir.
d) Üyelerine her türlü adli ve hukuki müzaherette bulunur.
e) Mevzuattan, örf ve adetten, toplu i sözlemesinden ve üyelerin müterek menfaatlerinden
doan hususlarda 2821 sayl Sendikalar Kanununun hükümleri dahilinde üyelerini
temsil eder ve davalarda husumete ehil olur.
f) Kanuna göre cevaz veren hallerde lokavt ilan eder ve benzeri yetkileri kullanr; Kanuna
aykr olarak yaplan grevlerde idari ve adli mercilere müracaat eder, istemde bulunur
ve üyelerinin haklarn korur.
g) Sendikalar Kanunu hükümleri çerçevesinde Sendika mensuplarnn ve üyesi Kamu
verenleri Personelinin yararlanmas için Kooperatif kurulmasna yardmc olur.
h) Sendika mensuplarnn ve üyesi Kamu verenleri Personelinin mesleki bilgilerini
artracak, milli tasarruf ve yatrmn gelimesine, reel verimliliin artmasna hizmet
edecek kurs ve konferanslar tertiplemek, eitim, salk ve spor tesisleri, kütüphane,
basm ileri için gerekli tesisler kurmak veya bu tür tesislerin kurulmasna katkda
bulunmak, bo zamanlarn iyi ve nezih ekilde geçirmeleri için imkanlar salamak.
i)  uyumazlklarnda ilgili makam ve mercilere, hakem ve uzlatrma kurullarna, i
mahkemelerine vesair kazai kurullara kanun hükümlerine göre mütalaa bildirir; onlardan
talepte bulunur ve bu kurullarda üyelerini temsil eder.
j)  Hukuku ve Sosyal Sigortalar gibi kanunlara ait sosyal mevzuatn hazrlanmas ve
tatbikat ile yakndan ilgilenir ve kanaat ve kirlerini ilgili merci ve makamlara duyurur.
k) Çalanlarn sosyal durumlarn ve çalma artlarn islah ve salklarnn daha iyi
korunmas çarelerini aratrr ve bu yolda üyelerine tavsiyelerde bulunur.
l) Amac ile ilgili ve mevzuatla snrl olmak art ile, basl bülten, gazete, mecmua, kitap
gibi periyodik olan veya olmayan her türlü yaynlar vesair her türlü muamele, teebbüs
ve görevleri yapar.
m) Amac ile ilgili, mevzuatla ve ihtiyacyla snrl olmak art ile her türlü tanr veya
tanmaz mallar iktisap eder ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunur.
n) Üyelerinin  Hukukundan ve bu Tüzükten doan münasebetleri üzerinde koordinasyonu
ve ibirliini salar.
o) Kamu Görevlileri Sendikalar Mevzuatnn verdii görevleri yerine getirmek.
p) Mevzuata aykr olmamak üzere amacna uygun her türlü faaliyetlerde bulunmak.

