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Uyelerinin mevzuat ve toplu ig sozlegmelerinden dogan hak ve menfaatlerini korumak; uyelerinin 

igyerlerinde ig ve ~al lgma gartlarlnl memleket ekonomisine, mevzuata ve uyelerin menfaatlerine uygun olarak 
verimliligi arttrracak gekilde duzenleyici tedbirler allnmasin~ ve geligtirilmesini saglamak; iJyeleri adrna toplu 
ig sozlegmesi akdetmek, ana hatlar~ ile mevzuat yonunden tatbikat beraberligini saglamak; igverenler ile 
ig~iler, i g ~ i  Tegekkulleri araslnda iyi munasebetler ve kargll~klr igbirligi kurulmasln~ tegvik, devaminl temin ve 
uyelerini mevzuat dairesinde temsil etmektir. 

Sendika amaclnl ger~eklegtirmek maksad~yla agag~daki flkralarda belirtilen muamele, faaliyet ve 
tegebbuslerde bulunur. 

a) igkollarr tuzugunde belirtilen tum igkollar~nda, bu igkollarlnln gerektirdigi maddi ve manevi 
himayeyi temin etmek i ~ i n  bu igkollarrn~ temsilen resmi makamlarla, hakiki ve hukmi gahlslarla 
gereken her turlu temaslarr yapar ve sozu edilen igkollar~nda faaliyet gosteren uyelerinin hak ve 
menfaatlerini korur. 

b) ijyeleri adina toplu ig sozlegmesi yapar ve toplu ig uyugmazl~klar~nin dogmaslnl onlemek gayesi 
ile uyelerine tavsiyelerde bulunur ve aracil~k eder. 

c) Mevzuat hukijmleri dairesinde, gayesi ile ilgili Milli ve Milletleraras~ Tegekkullere uye, Sosyal 
Sigortalar ile ig ve i g ~ i  Bulma Kurumlar~ ve Callgma Bakanllglnln kurulugu hakk~ndaki Kanunlar 
hukijmlerine gore toplanan kurullara, Milli ve Milletleraras~ Tegekkullere temsilci gonderir. 

d) Uyelerine her turlu adli ve hukuki muzaherette bulunur. 

e) Mevzuattan, orf ve adetten, toplu ig sozlegmesinden ve uyelerin mugterek menfaatlerinden dogan 
hususlarda 2821 say111 Sendikalar Kanununun hukumleri dahilinde uyelerini temsil eder ve 
davalarda husumete ehil olur. 

f) Kanuna gore cevaz veren hallerde lokavt ilan eder ve benzeri yetkileri kullanlr; Kanuna aykrr~ 
olarak yapllan grevlerde idari ve adli mercilere muracaat eder, istemde bulunur ve uyelerinin hak- 
l a r ~ n ~  korur. 

g) Sendikalar Kanunu hukumleri qer~evesinde Sendika mensuplarlnln ve uyesi Kamu igverenleri 
Personelinin yararlanmas~ i ~ i n  Kooperatif kurulmaslna yard~mci olur. 

h) Sendika mensuplar~nln ve uyesi Kamu lgverenleri Personelinin mesleki bilgilerini artlracak, milli 
tasarruf ve yatlrlmln geligmesine, reel verimliligin artmasma hizmet edecek kurs ve konferanslar 
tertiplemek, sagl~k ve spor tesisleri, kutuphane, baslm igleri i ~ i n  gerekli tesisler kurmak, bog 
zarnanlarln~ iyi ve nezih gekilde ge~irmeleri i ~ i n  imkanlar saglamak. 

i) lg uyugmazl~klarlnda ilgili makam ve mercilere, hakem ve uzlagt~rma kurullar~na, ig mahkemeleri- 
ne vesair kazai kurullara kanun hukumlerine gore mutalaa bildirir; onlardan talepte bulunur ve bu 
kurullarda uyelerini temsil eder. 

j) lg Hukuku ve Sosyal Sigortalar gibi kanunlara ait sosyal mevzuatln haz~rlanmasi ve tatbikat~ ile 
yaklndan ilgilenir ve kanaat ve fikirlerini ilgili merci ve makamlara duyurur. 

k) Cal~ganlarln sosyal durumlarrn~ ve qalrgma gartlarin~ islah ve sagl~klarinln daha iyi korunmas~ 
qarelerini aragtlrlr ve bu yolda uyelerine tavsiyelerde bulunur. 

I) Amacr ile ilgili ve mevzuatla slnlrlr olmak gart~ ile, bas111 bulten, gazete, mecmua, kitap gibi peri- 
yodik olan veya olmayan her turlu yay~nlar vesair her turlu muamele, tegebbus ve gorevleri yapar. 

m) Amac~ ile ilgili, mevzuatla ve ihtiyac~yla s ~ n ~ r l ~  olmak gart~ ile her turlu taglnir veya taglnmaz mal- 
lar iktisap eder ve bunlar uzerinde her turlu tasarrufta bulunur. 

n) Uyelerinin lg Hukukundan ve bu Tuzukten dogan munasebetleri uzerinde koordinasyonu ve 
igbirligini saglar. 

o) Amac~ ile ilgili sair her turlu tegebbus ve faaliyette bulunur. 


