BiRLEŞiK TEKSTiL iŞÇiLERi SENDIKASI ANA TÜZÜĞÜ

BiRiNCi BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Madde 1
Sendikanın Adı, Merkezi ve Adresi: (1) Sendikanın adı Birleşik Tekstil İşçileri Sendikası'dır.
Sendikanın kısaltılmış adı Tekstil-lş'tir.
(2) Sendikanın genel merkezi lstanbul'dadır. Merkezin ilden ile nakline Sendika Genel Kurulu
yetkilidir.
(3)Sendikanın adresi "Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Küçük Parmakkapı Sokak. Na: 9
Beyoğlu/İstanbul"dur.

Madde 2
Sendikanın Faaliyet Göstereceği İşkolu: (1) Sendika, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanunu'nun (1) sayılı cetvelinde sayılan 5 No'lu "dokuma, hazır giyim ve deri"
işkolunda faaliyet gösterir. Bu işkolu ile işin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı
bulunan yerlere, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım beden
veya mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi sair eklentiler ve araçlarda sendikanın işkolu
kapsamında olup, asıl işin dahil olduğu bu işyerlerinde ve Türkiye çapında faaliyet gösterir.

Madde 3
Sendikanın Amacı: (1) işçilerin ancak örgütlendiğinde haklarını alabileceğinin farkında olan
tekstil işçilerinin sınıf örgütü olarak; Birleşik Tekstil İşçileri Sendikası öncelikli olarak aşağıda
belirtilen amaçlar çerçevesinde hareket edecektir;
a. İşçi sınıfının uluslararası birliğini ve birlikte mücadele etmesinin zeminini hazırlamak,
bunun için gereken mücadeleyi yürütmek,
b. Örgütlü bulunduğu işkolu kapsamında yer alan bütün işçilerin, örgütlü sendikal yaşama
aktif katılımı için gerekli araçları üretmek,
c. Grev ve toplu sözleşme hakkının hayata geçirilmesini ve geliştirilmesini, bunun için
mücadelenin yaygınlaştırılmasını sağlamak,

d. Din, dil, ırk cinsiyet ve siyasal düşünce ayrımı gözetmeden bütün üyelerinin haklarını
korumak,
e. işçilerin sosyal-ekonomik hakları ile çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini
sağlamak,
f.

Kayıt dışı ve güvencesiz çalışma ve taşeron ile mücadelenin yaygınlaştırılması ve
ortadan kaldırılması için çalışmak,

g. işsizliğe karşı mücadeleyi yaygınlaştırmak,
h. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının yaşanmasının önlenmesi, işçi sağlığı ve
güvenliği için gerekli önlemlerin alınması için gereken mücadelenin yürütülmesini
sağlamak,

Madde 4
Sendikanın İlkeleri: (1) Sendika kendi iç işleyişinde demokratik merkeziyetçilik ilkesine uygun
olarak hareket eder. Üyelerin doğrudan karar süreçlerine katılmasını, iradesinin bütün kararlara
yansımasını bir ilke olarak benimser. Sendikadaki karar süreçlerine katılımın gerçek anlamda
sağlanması için gerekli mekanizmaları oluşturur ve üyelerinin süreçlere katılımını özendirir.
(2) Sendika üyelerinin haklarını korumak için mevcut yasaların işçi sınıfının lehine değiştirilmesi
için fiili-meşru mücadeleyi benimser.
(3) Sendikada organlı faaliyet ve kolektif çalışma tarzı temel alınır. Sendika organ ve
kurullarında kişisel sorumluluk ve kolektif yönelim esastır. Başkanlık ve aynı yönetici organlarda
üst üste iki dönemden fazla yer alınamaz. Ancak bir dönem ara verildikten sonra başkanlık veya
aynı yönetici organa aday olunabilir.
(4) Sendikada göreve seçimle gelmiş bütün üyeler, seçimi gerçekleştiren üye veya
delegelerin 2/3 ikisinin geri çağırmasıyla görevleri sonlanır. Seçenlerin aynı zamanda geri
çağırma hakkı olduğu ilkesini benimser.
(5) Sendika merkez ve şube zorunlu organ seçimleri ve üst kuruluş delegeliği seçimlerinde nispi
temsil sistemi uygulanır.

Madde 5
Sendikanın Yetki ve Faaliyetleri: (1) Sendika;
a. Ulusal düzeyde ve örgüt içinde çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü bir demokrasi ortamının
gelişmesini sağlamak, temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmak,
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lşkolunda çalışan işçileri sendika çatısı altında örgütlemek, üyeleri arasında birlik ve

c. Üyeleri adına toplu iş sözleşmesi bağıtlamak, toplu iş uyuşmazlığı çıkarmak, grev kararı
almak, uygulamak ve gerektiğinde kaldırmak, toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makamlara,
arabulucuya hakem kurullarına ve yargı organlarına başvurmak,
d. İşsizlik sigortasının kurulup işlenmesini sağlamak için çalışmalar yapmak,
e. Demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilkeleri temelinde sendikal bilinci geliştirmek, işçiler
arasında sınıf bilincinin geliştirilmesini sağlamak, sendikanın amaç ve ilkeleri
doğrultusunda her türlü eğitim çalışmasını yapmak, eğitim araçları sağlamak, yayınlar
yapmak, eğitim ve öğretim tesisleri ve enstitüler kurmak,
f.

Üyelerinin ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunması için sağlık, spor ve dinlenme
tesisleri kurmak, sosyal ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak, lokaller açmak,

_g. Üst kuruluşlara ve uluslararası sendikalara üye olmak, üyelikten ayrılmak, ulusal ve
uluslararası işçi örgütleri ve emekçileri yararına çalışmalar yapan kuruluşlarla bağlantılar
kurarak işbirliği, dostluk ve dayanışmayı pekiştirmek, bu amaçla yurtiçi ve yurtdışında
yapılan toplantı ve gezilere katılmak,
h. Çalışma yaşamındaki yasal düzenlemelerden, toplu iş sözleşmelerinden örf, adet ve
geleneklerden gelen uyuşmazlıklardan, hizmet akdinden ve sosyal güvenlik hukukundan
kaynaklanan hakları konusunda üyelerini ve mirasçılarını temsilen davalar açmak, açılan
davalara taraf olmak,
i.

Çalışma yaşamında kadın-erkek eşitliğinin ve kadınlar lehine pozitif ayrımcılığın
sağlanması için 'faaliyetler yürütmek,

j.

Üyelerinin sendika ana tüzüğünün amaç ve ilkelerine uymalarını sağlamak

Hak ve yetkilerini kullanmanın yanı sıra mevzuattan doğan hak ve yetkilerini de kullanır.

İKİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK

Madde 6
Sendikaya Üye Olma: (1) Sendika üyeliğinin kazanılması için;

b. 15 yaşını doldurmuş olmak
c. Elektronik ortamda e-devlet şifresi ile üyelik başvurusu yapmak
d. Genel Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilmek gereklidir.
(2) üyelik başvurusu 30 gün içerisinde reddedilmediği takdirde kabul edilmiş sayılır. Üyelik
başvurusu haklı bir neden gösterilmeden kabul edilmeyen işçinin, kararın kendisine tebliğinden
itibaren 30 gün içerisinde dava açma hakkı saklıdır.

Madde 7
Sendika Üyeliğinin Sona Ermesi ve Askıya Alınması: (1) Her üye elektronik ortamda e-devlet
şifresi ile sendika üyeliğinden çekilebilir.
(2) Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanır.
(3) Sendika üyeliğinden çekilenler, çekilme tarihini izleyen aybaşından başlayarak bir ay süreyle
üyelik ödentilerini ödemekle yükümlüdür.
(3) Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alarak işten
ayrılan işçilerin sendika üyeliği sona erer. Ancak çalışmaya devam edenler ile kuruluş ve
şubelerinin yönetim, denetleme ve disiplin kurullarındaki görevleri sırasında yaşlılık veya
malullük aylığı ya da toptan ödeme alanların üyeliği, görevleri süresince ve yeniden seçildikleri
sürece devam eder.
(4) İşçinin ölümü ve işkolunu değiştirmesi hallerinde sendika üyeliği kendiliğinden sona erer.
(5) Sendika Ana Tüzüğüne uymayan, sendika tüzel kişiliği aleyhine faaliyet yürüten ve
sendikanın ilkelerine, amaçlarına ve hedeflerine aykırı davranan üye ve yöneticiler üyelikten
çıkarılır.
(6) Üyelikten çıkarılma kararı genel kurulca verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SENDİKANIN YAPISI

Madde 8
Sendikanın Organları: (1) Yönetim Organları:
A.
a.
b.
c.

Genel
Genel
Genel
Genel

G;;:pr

Merkez Organları
Kurul
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu

·

Birleşik Tekstil işçileri Sendikası(Tekstil- iş) Kurucu Üyeleri
No

Ad Soyad

Kimlik No

Adres

1

Fırat Acer

Gürsel Mah.lşıklı Sok.Na 48/1
Kağıthane/lstanbul

2

Ferhan Ay

Cumhuriyet Mah. Gonca gül Sok. No: 15/13
Küçükçekmece/ lstanbul

3

Resul Erbaş

Çınar Mah. 1441 Sok. No:6 Esenyurt/ lstanbul

4

Sait Hüseyin öner

Sinop sok. No:26 D:4 Küçükçekmece/ İstanbul

5

Cemal Seçgin

Büyükayazma Cad. Şen Sok. D:17 N:17
Kıraç/ Esenyurt/ lstanbul

6

Şeyma Ay

Cumhuriyet Mah. Goncagül Sok. No: 15/13
Küçükçekmece/ lstanbul

7

Ferhat Acer

Selahaddin Eyyubi Mah. 1556 Sok. 9/7
Esenyurt/lstanbul

8

Kadir Oğuz

Ovakozlu Mah.5305 Sok.No:3 Hınıs/Erzurum

Telefon

