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SENDÝKAMIZ TÜHÝS’ÝN AMACI
Üyelerinin mevzuat ve toplu iþ sözleþmelerinden doðan hak ve menfaatlerini korumak;
üyelerinin iþyerlerinde iþ ve çalýþma þartlarýný memleket ekonomisine, mevzuata ve üyelerin menfaatlerine uygun olarak verimliliði arttýracak þekilde düzenleyici tedbirler alýnmasýný ve geliþtirilmesini saðlamak; Üyeleri adýna toplu iþ sözleþmesi akdetmek, ana hatlarý ile mevzuat yönünden tatbikat
beraberliðini saðlamak; Ýþverenler ile Ýþçiler, Ýþçi Teþekkülleri arasýnda iyi münasebetler ve karþýlýklý iþbirliði kurulmasýný teþvik, devamýný temin ve üyelerini mevzuat dairesinde temsil etmektir.
SENDÝKAMIZ TÜHÝS’ÝN FAALÝYET KONULARI:
Sendika amacýný gerçekleþtirmek maksadýyla aþaðýdaki fýkralarda belirtilen muamele,
faaliyet ve teþebbüslerde bulunur.
a) Ýþkollarý tüzüðünde belirtilen tüm iþkollarýnda, bu iþkollarýnýn gerektirdiði maddi ve
manevi himayeyi temin etmek için bu iþkollarýný temsilen resmi makamlarla, hakiki ve hükmi þahýslarla gereken her türlü temaslarý yapar ve sözü edilen iþkollarýnda faaliyet gösteren üyelerinin hak
ve menfaatlerini korur.
b) Üyeleri adýna toplu iþ sözleþmesi yapar ve toplu iþ uyuþmazlýklarýnýn doðmasýný önlemek gayesi ile üyelerine tavsiyelerde bulunur ve aracýlýk eder.
c) Mevzuat hükümleri dairesinde, gayesi ile ilgili Milli ve Milletlerarasý Teþekküllere üye,
Sosyal Sigortalar ile Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumlarý ve Çalýþma Bakanlýðýnýn kuruluþu hakkýndaki
Kanunlar hükümlerine göre toplanan kurullara, Milli ve Milletlerarasý Teþekküllere temsilci gönderir.
d) Üyelerine her türlü adli ve hukuki müzaherette bulunur.
e) Mevzuattan, örf ve adetten, toplu iþ sözleþmesinden ve üyelerin müþterek menfaatlerinden doðan hususlarda 2821 sayýlý Sendikalar Kanununun hükümleri dahilinde üyelerini temsil
eder ve davalarda husumete ehil olur.
f) Kanuna göre cevaz veren hallerde lokavt ilân eder ve benzeri yetkileri kullanýr; Kanuna
aykýrý olarak yapýlan grevlerde idari ve adli mercilere müracaat eder, istemde bulunur ve üyelerinin
haklarýný korur.
g) Sendikalar Kanunu hükümleri çerçevesinde Sendika mensuplarýnýn ve üyesi Kamu iþverenleri Personelinin yararlanmasý için Kooperatif kurulmasýna yardýmcý olur.
h) Sendika mensuplarýnýn ve üyesi Kamu Ýþverenleri Personelinin mesleki bilgilerini artýracak, milli tasarruf ve yatýrýmýn geliþmesine, reel verimliliðin artmasýna hizmet edecek kurs ve konferanslar tertiplemek, saðlýk ve spor tesisleri, kütüphane, basým iþleri için gerekli tesisleri kurmak,
boþ zamanlarýný iyi ve nezih þekilde geçirmeleri için imkanlar saðlamak.
i) Ýþ uyuþmazlýklarýnda ilgili makama ve mercilere, hakem ve uzlaþtýrma kurullarýna, iþ
mahkemelerine vesair kazai kurullara kanun hükümlerine göre mütalaa bildirir; onlardan talepte
bulunur ve bu kurullarda üyelerini temsil eder.
j) Ýþ Hukuku ve Sosyal Sigortalar gibi kanunlara ait sosyal mevzuatýn hazýrlanmasý ve tatbikatý ile yakýndan ilgilenir ve kanaat ve fikirlerini ilgili merci ve makamlara duyurur.
k) Çalýþanlarýn sosyal durumlarýný ve çalýþma þartlarýný islah ve saðlýklarýnýn daha iyi
korunmasý çarelerini araþtýrýr ve bu yolda üyelerine tavsiyelerde bulunur.
l) Amacý ile ilgili ve mevzuatla sýnýrlý olmak þartý ile, basýlý bülten, gazete, mecmua, kitap
gibi periyodik olan veya olmayan her türlü yayýnlar vesair her türlü muamele, teþebbüs ve görevleri
yapar.
m) Amacý ile ilgili, mevzuatla ve ihtiyacýyla sýnýrlý olmak þartý ile her türlü taþýnýr veya taþýnmaz mallar iktisap eder ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunur.
n) Üyelerinin Ýþ Hukukundan ve bu Tüzükten doðan münasebetleri üzerinde koordinasyonu ve iþbirliðini saðlar.
o) Amacý ile ilgili sair her türlü teþebbüs ve faaliyette bulunur.

