
AMAÇLAR Bölümüne (m,n,o,ö,p,r,s,ş) fıkralarının eklenmes� 

m) Ülke eğ�t�m�n�n planlanmasına ve gel�şmes�ne katkı 
sağlayacak çalışmalar yapmak.

n) Çevren�n ve ekoloj�n�n korunmasına azam� d�kkat etmek, 
önem vermek ve bu konuda b�rl�kte veya kend� başına 
çalışmalar yapmak.. 

o) Uluslararası �nsan hakları sözleşmeler�ne ülkem�zde 
ulaşılmasına, uygulanmasına özen ve önem göstermek, 
mücadele etmek. 

ö) Üyeler�n ve tüm çalışanların toplu sözleşmel� send�kal 
yaşama geçmes�, üye ve çalışanların her alanda etk�nl�ğ�n�n 
artması, toplumsal roller�n�n ve yaşam kal�teler�n�n gel�şmes� 
�ç�n çaba sarf etmek. 

p) Çalışanların karar organlarının, kamuoyunun, toplumsal 
yaşamın gel�şmes� �ç�n katılımcı, eks�ks�z b�r demokras�, 

demokrat�k hukuk düzen�, barışın tüm kurum ve kurallarıyla 
hayata geçmes�, �nsanca b�r yaşamın kurulması �ç�n tüm 
gücüyle mücadele etmek ve bu konuda d�ğer s�v�l toplum 
örgütler�yle �ş, güç, eylem b�rl�ğ� yapmak. 

r)  Toplumsal eş�tl�ğ�n kurulmasına, her türlü ayrımcılığın 
önlenmes�ne, toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�n�n sağlanmasına 
öncülük ve mücadele etmek. 

s) Üyeler�n�n her türlü haklarını, çağın değ�ş�m ve 
gel�ş�mler�ne bağlı olarak hayata geç�rmek, sürekl� 
yen�lenmek �ç�n çaba sarf etmek. 

ş) Demokrat�k, katılımcı, çok kültürlü, çağdaş değerler� 
ben�mseyen, la�k, b�l�msel, fırsat eş�tl�ğ�n� somut 
gerçekleşt�ren, n�tel�kl� kamusal b�r eğ�t�m s�stem�n�n tüm 
�nsanların hakkı olduğunu tesl�m etmek, gerçekleşmes� 
yönünde mücadele etmek.

53. KTOEÖS OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 
SENDİKA TÜZÜĞÜ  DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ

SENDİKA TÜZÜĞÜ - MADDE 4

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. 

SENDİKA TÜZÜĞÜ - MADDE 5 (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. 

SENDİKA TÜZÜĞÜ - MADDE 6 (Değişiklik Önerisi) 



53. KTOEÖS OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 
SAY-FON TÜZÜĞÜ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ

SAY-FON TÜZÜĞÜ - MADDE 4 (Değişiklik Önerisi)

MECBURİ AYLIK YATIRIMLAR

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.

SAY-FON’IN GELİRLERİ

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.

SAY-FON TÜZÜĞÜ - MADDE 5 SAY-FON TÜZÜĞÜ - MADDE 12 

ÖDÜNÇLERİN GERİ VERİLMESİ

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.

SAY-FON TÜZÜĞÜ - MADDE 7 
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 is tek  yönet im kuru lu  tara f ından 

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.)
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