
                                                 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI 

4 MAYIS 2013 
                                                                    

Say-Fon Tüzüğümüzden Daha Ġyi Hizmet ve Güvenceye Almak için Güncelliyoruz 

Değerli Üyelerimiz, 

               31.05.1987 tarihinde kurulan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sağlık Yardımlaşma Fonu (Say-Fon) 26. yılına 

girmiştir. Aradan geçen 26 yıllık sürede küçük birikimlerle fonumuz 1 milyon TL’yi aşmış durumdadır.  Güçlü bir 

fon durumuna gelen sağlık fonundan siz üyelerimizin daha iyi hizmet alabilmesi ve fon’un daha iyi güvenceye 

alınması için tüzük değişikliğine ihtiyaç duyulmuştur. Yönetim Kurulumuzun ve Temsilciler Kurulumuzun 

onayladığı değişiklikler 27 Nisan 2013 (esas 4 Mayıs 2013) tarihinde gerçekleştirilecek 45. Olağanüstü Genel 

Kurul toplantısında Say-Fon’la ilgili tüzük değişiklikleri siz üyelerimizin onayına sunulacaktır. Desteğiniz 

kurumsal yapımız ve sendikal geleceğimiz açısından önemlidir.  
 

Saygılarımla, 

Tahir GÖKÇEBEL 

                                                                                                                                        Başkan 

Yönetim Kurulu (a.)  

 

KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SAĞLIK YARDIMLAġMA FONU 

ANA SÖZLEġMESĠ TÜZÜK (DEĞĠġĠKLĠK ÖNERĠSĠ)  

Not: DeğiĢiklikler (Bold-Italic) olarak belirtilmektedir. 
 

2. Tanımlar “Sendika” Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikasını,  

“Üye” Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası üyelerini anlatır. 

“Çocuk” 19 yaşından gün almamış bekar olan çocukları anlatır. 

“SAY-FON” Kıbrıs Türk Öğretmenler ve Çalışanlar Sağlık Yardımlaşma Fonunu anlatır. 

Bu ana sözleşmede bundan böyle bu şekilde anılacaklardır. 

 

4. Mecburi 

Aylık    

Yatırımlar 

             

a) Kendi adına SAY-FON’dan yararlanabilmek için ayda 5.00 TL (Beş TL) 

b) Kendisi ile birlikte öğretmen olmayan eşi ve çocukları için de SAY-FON’dan 

yararlanabilmek için ayda 10.00 TL (On TL) Mecburi aylık yatırım yapmak zorundadır. 

c) SAY-FON’a üye olduğunda bekar olup da sonra evlenenler. Evlendikten 

 sonra mecburi aylık yatırımlarını 10.00 TL (On TL) çoğaltmak koşuluyla eşleri  

ve çocukları için de SAY-FON’dan yararlanma hakkına sahip olurlar. 

d) Karı Koca SAY-FON’a üye olanlar çocukları için de SAY-FON’dan yararlanma  

hakkına sahiptirler. Bu maksatla ayrıca mecburi aylık yatırım yapmaları gerekmez. 

e) Karı Koca Öğretmen olanlar SAY-FON’a ayrı ayrı üye olmak zorundadırlar.  

f) Karı Koca Öğretmen olanlar SAY-FON’dan ortak fatura ile talepte bulunup yararlanabilirler. 

 

8. Yararlanma 

ġekli 

Üyeler: 

 

Kendileri, eşleri veya çocuklarının hastalık hallerinde ilaç, tedavi, yol masrafı  

gibi harcamaları için SAY-FON’dan ödünç veya bağış talep edebilirler. 

a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindeki tedavi harcamaları için  

yapılan harcamanın hesap bildirgesi veya Makbuzu ile birlikte talepte bulunacaktır. 

b) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları dışındaki tedavi harcamaları için (yol masrafı dışındakiler) 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde tedavileri ile ilgilenen doktorun raporu ile birlikte talepte bulunmak ve 

tedavi gördüğü ülkedeki harcamalarının makbuzunu getirmek zorundadırlar. 

c)Talep edilen faizsiz ödünçler Sendika Yönetim Kurulunca değerlendirilip verilebilir. 

d)Yapılacak bağışlar için Sendika Yönetim Kurulunca SAY-FON üyelerinin yarıdan bir fazlasının yazılı 

onayı ve Temsilciler Kurulunun en az 2/3 yazılı onayı ile karar alınacaktır.  

e) Alınan ödünçler ve/veya bağışlar için senet yapılacaktır. 

f) Alınan ödünç ve/veya bağışlar maksadı dışında harcayanlar veya tedavi harcamalarıyla ilgili onaylı 

makbuzu, senette belirtilen zamanda getirmeyenler SAY-FON’dan ihraç edilirler ve aldıkları ödünç 

ve/veya bağış alındığı tarihten itibaren yasal faizi ile birlikte derhal talep edilir. Bunun için Sendika 

Yönetim Kurulu her türlü yasal yola başvurur. 

g) ÖYAK Bankasına maaşı yatanlar ödünç alabilirler. ÖYAK Bankasına üye olmayan üyeler ise  ancak 

Maliye Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Maaşlar Bölümüne başvurarak aldıkları Ödünç için 

maaşlarından  aylık kesinti yaptırırlar.  

 
 
           KATIL, GÜNCELLE VE GÜÇLÜ KAL                                                  
 

 
 

 


