
 
 

 

EK 1 
 

 

53. Olağanüstü Genel Kurulumuza Sunulacak Tüzük Değişikliği Önerileri 
 
 
 

MADDE 4 (ESAS MADDE) 
 

AMAÇLAR 
 

Sendikanın başlıca amacı: 

 
a) Sendika üyelerinin bağlı bulundukları işveren durumundaki makam ile ve Sendikaya üye olan öğretmenler 
arasında ahenk kurmak, münasebetleri düzenlemek. 

 
b) Kültürel ve sosyal durumları bakımından Sendikanın temsil ettiği hizmete ihtisap edecek olan öğrenci ve 
mezunların problemleri ile yakından ilgilenmek, yardımda bulunmak. 

 
c) Üyelerin çalışma şartlarını ve maaş durumlarını geliştirmek ve üyelere maddi ve manevi yönden daha iyi 

hayat olanakları hazırlayıp umumiyetle üyelerin haklarını korumak. 

 
d) Üyelerin milli, sosyal, kültürel, ekonomik ve mesleki yönden gelişmesini sağlamak. Bu maksatla sendika, 

geziler, tiyatro, konser, partiler ve spor müsabakaları düzenleyebilir. 

 
e) Hasta ve muhtaç durumda olan üyelere imkânları oranında yardım etmek. 

f) Bir kültür dergisi yayınlamak veya başka basın faaliyetlerinde bulunmak. 

g) Üyelere mevcut fonlardan menfaat sağlamak. 

h) Kültürel ve sosyal durumları bakımından Orta Eğitim Mesleğine intisap edecek olan Yüksek Okul ve 

Üniversite öğrencileri ve mezunlarının problemleri ile yakından ilgilenip, yardımlarda bulunmak. 

i) Sendikanın amaçlarının gelişmesi için para toplamak, biriktirmek ve idare etmek. 

j) Benzer gayelerle kurulmuş herhangi bir sendika, federasyon veya konfederasyona üye olmak, yardım etmek 

ve katkıda bulunmak, bu gibi teşekküllerle işbirliği yapmak. 

 
k) Üyelerin menfaatları gereğince kanunlar yapılmasını teşvik etmek. 

 
l) Öğretmenlerle/ eğitmenlerle ve çalışanlarla ilgili siyasi hedefler terviç etmek: 

 
Sol şartla ki sendikalar kanunu hükümleri gereğince siyasi bir fon kurulmadıkça sendika paraları bu maksat 
için kullanılmayacaktır



 

   

  MADDE 4 (Değişiklik Önerisi) 

AMAÇLAR 
 

Sendikanın başlıca amacı: 

 

a) Sendika üyelerinin bağlı bulundukları işveren durumundaki makam ile ve Sendikaya üye olan öğretmenler arasında ahenk kurmak, 

münasebetleri düzenlemek. 

 

b) Kültürel ve sosyal durumları bakımından Sendikanın temsil ettiği hizmete ihtisap edecek olan öğrenci ve mezunların problemleri 

ile yakından ilgilenmek, yardımda bulunmak. 

 

c) Üyelerin çalışma şartlarını ve maaş durumlarını geliştirmek ve üyelere maddi ve manevi yönden daha iyi hayat olanakları 

hazırlayıp umumiyetle üyelerin haklarını korumak. 

 

d) Üyelerin milli, sosyal, kültürel, ekonomik ve mesleki yönden gelişmesini sağlamak. Bu maksatla sendika, geziler, tiyatro, konser, 

partiler ve spor müsabakaları düzenleyebilir. 

 

e) Hasta ve muhtaç durumda olan üyelere imkânları oranında yardım etmek. f) Bir kültür 

dergisi yayınlamak veya başka basın faaliyetlerinde bulunmak. g) Üyelere mevcut fonlardan 

menfaat sağlamak. 

h) Kültürel ve sosyal durumları bakımından Orta Eğitim Mesleğine intisap edecek olan Yüksek Okul ve 

Üniversite öğrencileri ve mezunlarının problemleri ile yakından ilgilenip, yardımlarda bulunmak. i) Sendikanın 

amaçlarının gelişmesi için para toplamak, biriktirmek ve idare etmek. 

j) Benzer gayelerle kurulmuş herhangi bir sendika, federasyon veya konfederasyona üye olmak, yardım etmek ve katkıda bulunmak, bu 

gibi teşekküllerle işbirliği yapmak. 

 

k) Üyelerin menfaatları gereğince kanunlar yapılmasını teşvik etmek. 

 

l) Öğretmenlerle/ eğitmenlerle ve çalışanlarla ilgili siyasi hedefler terviç etmek: 

 

Sol şartla ki sendikalar kanunu hükümleri gereğince siyasi bir fon kurulmadıkça sendika paraları bu maksat için kullanılmayacaktır. 

 

m )  Ülke eğitiminin  planlanmasına ve gelişmesine katkı sağlayacak çalışmalar yapmak. 

 

 n)  Çevrenin ve ekolojinin  korunmasına  azami  dikkat  etmek,  önem  vermek ve bu konuda  birlikte veya  

kendi  başına çalışmalar yapmak.  
 

 o)   Uluslar arası   insan   hakları   sözleşmelerine   ülkemizde   ulaşılmasına,  uygulanmasına   özen   ve   önem 

göstermek, mücadele etmek. 

 

 ö)  Üyelerin  ve  tüm  çalışanların  toplu  sözleşmeli  sendikal  yaşama  geçmesi,  üye  ve  çalışanların  her  alanda 

etkinliğinin  artması, toplumsal  rollerinin  ve  yaşam kalitelerinin gelişmesi için çaba sarf  etmek. 

 

p)  Çalışanların  karar  organlarının,  kamuoyunun,  toplumsal  yaşamın  gelişmesi  için  katılımcı, eksiksiz  bir  

demokrasi,  demokratik  hukuk  düzeni,  barışın  tüm  kurum  ve  kurallarıyla  hayata  geçmesi,  insanca bir  

yaşamın  kurulması  için  tüm  gücüyle  mücadele  etmek  ve  bu  konuda  diğer sivil  toplum  örgütleriyle  iş,  güç,  

eylem  birliği yapmak. 
 

r)   Toplumsal  eşitliğin  kurulmasına,  her  türlü  ayrımcılığın  önlenmesine, toplumsal  cinsiyet   eşitliğinin 

sağlanmasına  öncülük ve mücadele etmek. 
 

s)  Üyelerinin  her  türlü  haklarını,  çağın  değişim  ve  gelişimlerine  bağlı  olarak  hayata  geçirmek,  sürekli 
yenilenmek  için çaba  sarf  etmek . 

 

 ş)  Demokratik,  katılımcı , çok  kültürlü,  çağdaş  değerleri  benimseyen,  laik,  bilimsel , fırsat eşitliğini  somut  

gerçekleştiren,  nitelikli  kamusal  bir  eğitim  sisteminin  tüm  insanların  hakkı  olduğunu  teslim etmek, 

gerçekleşmesi yönünde mücadele etmek.



 

 

MADDE 5 (Esas Madde) 

 
ÜYELİK 

 
a) Üçüncü maddede belirtilen vasıflara haiz ve 18 yaşını doldurmuş herhangi bir öğretmen Sendikaya üye 

olmak için müracaat edebilir. 

 
b) Sendikaya üye olmak isteyen her öğretmen / eğitmen ve çalışan Yönetim Kuruluna bir dilekçe 
gönderecektir. Bu dilekçe üye olmak isteyen öğretmenin / eğitmen ve çalışanın uygun olduğunu tasdik edecek 
olan iki Sendika üyesi tarafından desteklenmelidir. Yönetim Kurulu böyle bir dilekçeyi tasvip edecektir. 
Ancak daha evvel Sendikadan tard edilen herhangi bir öğretmen / eğitmen ve çalışan Genel Kurul toplantısının 
tasvibi alınmadan Sendikaya üye olarak alınmayacaktır. 

 
c) Sendikaya üye olanlar bu tüzüğün hükümlerine uymayı kabul ederler. 

 
d) Üye; Mükellefiyetlerini yerine getirmeye devam ettiği sürece üyelik hakkını kaybetmez. Ancak üst kademe 

yöneticisi olarak veya siyasal kamu görevine veya seçilen bir üye, bu görevine devam ettiği sürece seçme ve 

seçilme hakkını kullanamaz. 
 
 
 
 
 

MADDE 5 (Değişiklik Önerisi) 

 
ÜYELİK 

 
a) Üçüncü maddede belirtilen vasıflara haiz ve 18 yaşını doldurmuş herhangi bir öğretmen Sendikaya üye 

olmak için müracaat edebilir. 

 
b) Sendikaya üye olmak isteyen her öğretmen / eğitmen ve çalışan Yönetim Kuruluna bir dilekçe 

gönderecektir. Bu dilekçe üye olmak isteyen öğretmenin / eğitmen ve çalışanın uygun olduğunu tasdik edecek 

olan iki Sendika üyesi tarafından desteklenmelidir. Yönetim Kurulu böyle bir dilekçeyi tasvip edecektir. 

Ancak daha evvel Sendikadan tard edilen herhangi bir öğretmen / eğitmen ve çalışan Genel Kurul toplantısının 
tasvibi alınmadan Sendikaya üye olarak alınmayacaktır. 

 
c) Sendikaya üye olanlar bu tüzüğün hükümlerine uymayı kabul ederler. 

 
d) Üye; Mükellefiyetlerini yerine getirmeye devam ettiği sürece üyelik hakkını kaybetmez. Ancak üst kademe 
yöneticisi olarak veya siyasal kamu görevlisi olarak  atanan veya seçilen bir üye, bu görevine devam ettiği 
sürece, seçme  hakkını  kullanabilir  ancak  seçilme  hakkını  kullanamaz. 



 

 

 

 

 

MADDE 6  (ESAS MADDE) 

SENDİKA’NIN GELİRLERİ 

a) Olağan Gelirler: 

 
1) Sendikaya üyeliği kabul edildiğinde üyenin vereceği ve brüt maaşının % 0.4’ü (binde dördü) tutarındaki 
giriş bedeli. 

 
2) Üyenin her ay ödeyeceği ve brüt maaşının % 0.4’ü (binde dördü) tutarındaki üyelik aidatı. 

 
3) Sendikaya üyeliği kabul edildiğinde üyenin vereceği ve brüt maaşının % 0.2 (binde iki) ve her ay ödeyeceği 

ve brüt maaşının % 0.2 (binde iki) tutarındaki tesisleşme fonu aidatı. Tesisleşme fonu aidatı sadece sendikanın 

tesislerinin idame edilmesi, tamir edilmesi, tadil edilmesi ve inşa edilmesi amacıyla kullanılır. 

 
4) Üyenin her ay ödeyeceği ve bir aylık aidat tutarı kadar olan miktar da grev fonu amaçlı toplanır. Grev fonu 

için toplanan gelirler sadece grev amaçlı kullanılabilir. Sendikanın koyacağı herhangi bir grev gündeme 

gelmediği sürece grev fonundaki birikimler kesinlikle kullanılamaz. Ancak maaş almayan bir üye bu hususu 

Sendika’nın Mali Sekreterine bildirdiği takdirde maaş almadığı sürece aidat ve grev fonu ödentisi ödemeye 

zorunlu olmayacaktır. 

 
5) a) Sendikanın tüzüğünün satışından elde edilen gelirler. 

 
b) Hibeler, vasiyetler, yardımlar ve kanuni vasıtalarla Sendikanın eline geçen sair varidat. 

 
 
 

MADDE 6 (Değişiklik Önerisi) 

SENDİKA’NIN GELİRLERİ  

a) Olağan Gelirler: 

1) Sendikaya üyeliği kabul edildiğinde üyenin vereceği ve brüt maaşının % 0.4’ü  tutarındaki giriş bedeli. 

 
2) Üyenin her ay ödeyeceği ve brüt maaşının % 0.4’ü (binde dördü) tutarındaki üyelik aidatı. 

 
3) Sendikaya üyeliği kabul edildiğinde üyenin vereceği ve brüt maaşının % 0.2 (binde iki) ve her ay ödeyeceği 
ve brüt maaşının % 0.2 (binde iki) tutarındaki tesisleşme fonu aidatı. Tesisleşme fonu aidatı sadece sendikanın 
tesislerinin idame edilmesi, tamir edilmesi, tadil edilmesi ve inşa edilmesi amacıyla kullanılır. 

 
4) Üyenin her ay ödeyeceği ve bir aylık aidat tutarı kadar olan miktar da grev fonu amaçlı toplanır. Grev fonu 

için toplanan gelirler sadece grev amaçlı kullanılabilir. Sendikanın koyacağı herhangi bir grev gündeme 

gelmediği sürece grev fonundaki birikimler kesinlikle kullanılamaz. Ancak maaş almayan bir üye bu hususu 

Sendika’nın Mali Sekreterine bildirdiği takdirde maaş almadığı sürece aidat ve grev fonu ödentisi ödemeye 

zorunlu olmayacaktır.  Emekliye ayrılan  üyeler  de  grev fonu  amaçlı toplanan  bir  aylık  aidat  tutarı  

kadar  olan  (brüt   maaşının   %0.4’ü  -binde  dördü-)   miktarı  ödemeye  zorunlu  olmayacaktır.  

 
5) a) Sendikanın tüzüğünün satışından elde edilen gelirler. 

 
b) Hibeler, vasiyetler, yardımlar ve kanuni vasıtalarla Sendikanın eline geçen sair varidat.


