
         

        

 
 

EK 2 
KTOEÖS SAY-FON TÜZÜĞÜ 

DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ 
 

4. Madde 

Mecburi Aylık Yatırımlar 

Esas madde: 
 
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. 

Değişiklik önerisi:Yukarıdaki a,b,c,d,e ve f maddeleri kaldırılarak 
yerine aşağıdaki madde eklenecektir. 

-Her üye Say-Fon’dan yararlanabilmek için (Eşi ve çocukları için de 
yararlanabilecektir) aylık 20 TL yatırım yapmak zorundadır.  

5. Madde 

Say-Fon’un Gelirleri 

Esas madde: 
 
a) Üyelerin mecburi aylık yatırımları 
b) Geç üye olanlardan alınan bağışlar. 
c) Yurtiçi veya yurtdışı kişi, kurum veya kuruluşlardan sağlanacak 
yardımlar. 
d) SAY-FON adına düzenlenecek piyango, konser, balo ve benzeri 
faaliyetlerden elde edilecek gelirler.  
e) SAY-FON’un birikimlerinin bankalardan getireceği faizler. 
f) Üyelerce geri verilen ödünçler. 
g) Verilen ödünç işlemlerinden elde edilecek gelirler.  
 

Değişiklik önerisi: Yukarıdaki maddelere ek olarak önerilen madde 
‘h’ maddesi olarak eklenecektir. 

 

- Yapılan başvuru miktarının % 1’i üyeden 1 defaya mahsus 
işlem harcı olarak alınır. 
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7. Madde 

Say-Fon Yararlanma 

Esas madde: 
 
Her üye üyeliğe kabul tarihinden (6) Altı ay geçtikten sonra SAY-
FON’dan talepte bulunabilir. Eş veya çocukları için de mecburi aylık 
yatırıma başlama tarihinden  
(6) altı ay geçtikten sonra SAY-FON’dan talepte bulunabilir. 
(6) Altı aylık süre dolmadan ne kendisi ne de eş veya çocukları için 
hiçbir üye talepte bulunamaz. Bulunsa da SAY-FON’dan yararlanamaz. 
 

Değişiklik önerisi: Yukarıdaki maddeler kaldırılarak aşağıda 
önerilenler a,b,c,d ve e maddeleri eklenecektir. 

a) Üye yaptığı borçlanma sonrası  1 yıl içerisinde yeniden 
borçlanma talebinde bulunması halinde, talep edilen  miktar 
(borç + talep miktarı toplamı)  20.000 TL’nin üzerine çıkması  
durumunda bu istek yönetim kurulu tarafından 
değerlendirilecektir. Verilecek borç miktarı maximum 
rakamın (20.000 TL) üzerine çıkamaz. 

b) KTOEÖS üyelik başvurusu yapıldığı anda üyenin  Say-Fon 
üyeliği için de başvuruda bulunması mecburidir.  

c) Aksi durumlarda sendika üyeliğinin başladığı günden itibaren 
üye yapılması gereken Say-Fon kesintilerini mevcut mecburi 
aylık yatırım miktarı üzerinden toplu olarak geriye dönük 
ödeyecektir.  

d) Yapılacak Say-Fon başvurularında başvuru tarihinden itibaren 
en fazla 1 yıl geriye dönük faturalar kabul edilecektir.  

e) Üye Yönetim Kurulu kararı ile maximum 20.000 (Yirmi bin) TL 
borç alabilecektir (10.000 TL üzeri rakamlarda Yönetim 
Kurulu kararı gereklidir.)   

 

 

12. Madde 

Ödünçlerin Geri 
Verilmesi 

Esas madde: 

 

Üyelerce alınacak ödünçler yönetim kurulunun belirleyeceği oranlarda 
en geç iki yılda iade edilir. Olağanüstü durumlarda yönetim kurulu bu 
süreyi gerekli gördüğü kadar artırabilir. (en çok iki katı olabilir) 

Değişiklik önerisi: Yukarıdaki madde kaldırılarak aşağıdaki madde 
eklenecektir. 

f) Üyelerce alınan ödünçler 

  10.000 TL altında ise 12 ayda, 

 10.000 TL üzerindeki rakamlar ise en fazla 24 ayda geri 
ödenecektir.  

 


