YURT – SENDİKALARI

ÖNSÖZ
Sevgili Üyelerimiz ve çok kıymetli dostlar;
2013 yılında çıktığımız yolda YURT – Sendikaları içinde YURT Eğitim Sen,
YURT Sağlık sen,
YURT Büro Sen, YURT Tarım Sen ve YURT İmar Sen ile “Biz Birlikte Güçlüyüz” diyenlerle
büyüyoruz.
Türkiye’de siyasi bir gücü arkasına almadan sendikacılık yapılamaz tezini yıkan tek örnek olan YURT –
Sendikaları istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Daha önce bir sendikaya üye olmayı aklından
dahi geçirmeyen, bir sendikadan istifa ettiği halde diğer yapılara da soğuk bakan kamu çalışanlarının
güvenini kazanmış olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıyoruz.
YURT Sendikaları olarak kamu çalışanlarının sıkıntısını da bilerek, özgür bir sendika kurma ülküsü ile
çıktığımız yolda 2013’ten bu yana kardeşlerimizle birlikte yürüyoruz.

Siyaseten bağımsızlığını cumhuriyetimizin temel ilke ve inkılaplarına bağlılık, vatanın ve ulusun
bölünmezliği ile çerçeveleyen YURT – Sendikaları, sivil toplum örgütlerinin gerçekten
sivilleşebileceğine dair bir umut olarak görmektedir. Kendi deneyimimiz, bağımsız kalarak da
sendikacılık yapılabileceğinin ispatıdır.
Sizin Sendikanız… Biz Birlikte Güçlüyüz… Sendikana Sahip Çık

NEDEN YURT – SENDİKALARI ?

diyebilen, menfaatlerini ikinci plana atan, gelecek nesillere yeni
bir sendikacılık anlayışı kazandırmak, Ülkemizde alışıla gelmiş sendikacılık anlayışını
değiştirmek ve insan odaklı sendikacılık yapmak üzere çıktığımız bu kutlu yolda sizlerle
ilerlemek amacındayız.

NEDEN YURT – SENDİKALARI ?
Bizler kamu hizmetlerinin tarafsız, eksiksiz ve tam olarak zamanında Türkiye
Cumhuriyetinin aziz milletine ulaşmasını sağlayan, Ülkesini ve Vatanını hiçbir menfaat ve
ikbal kaygısı taşımadan karşılıksız seven fedakâr ve cefakâr Kamu çalışanlarıyız.
Bizler daha iyi şartlarda çalışmak, ekonomik ve sosyal sorunlarımızı en aza indirgeyerek
yarınımız olan çocuk ve gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlamak için mücadele eden
Kamu çalışanlarıyız.
“Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. “ ilkesinden asla taviz
vermeden Devlet tarafından yıllarca hakkı, hukuku ve geleceği için emek verilmiş olan
bizler asla geçmişimizden utanmadan ve çekinmeden çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda ve
davada bu ülkelin hamuru, tuğlaları, çakıl taşları velhasılı kelam öz evlatları olarak sizlerle
beraber yol almak istiyoruz. Sizler varsanız biz güçlüyüz. Sizler varsanız sesimiz yeri
göğü inletecektir.

Desteğiniz bizim için çok değerlidir. Bizler yayından çıkmış hedefe giden ok gibiyiz. Tek ok
hedefe giderken yolda hızını kaybedebilir ancak sizler Ok’un hızına hız katarsanız emin
olun ki YURT Sendikaları hedefi tam ortasından vuracaktır.

HAKKIMIZDA
 YURT - SENDİKALARI 2009 senesinde Sendikamızın Kurucu ve halen Genel Başkanı olan Sayın
Hakan ÇELIKSOY tarafından temeli atılmıştır. 2013 yılında kurulan YURT – SENDİKALARI
üyelerine ve milletine hizmet etmenin heyecanını ilk gün gibi sürdürmektedir.
 YURT - SENDİKALARI, destekçisi olan YURT – AY Dernekleri ile birlikte bugün Türkiye’nin öncü
Sendika ve sivil toplum kuruluşu olma yolunda hızla ilerlemektedir. Üyelerine ve ülkesine her türlü
hizmette sınır ve zaman tanımayan bir anlayışla geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır.
 YURT - SENDİKALARI Üyeleri ile birlikte Sendikasının gücünü pekiştiren insan kaynağına
yatırımlarını da kesintisiz şekilde sürdürmektedir. 1.000.000’u aşkın " YURT Kardeşliği" bulunan
 YURT - SENDİKALARI Türkiye’nin 81 ilinde teşkilatlanmaktadır.
 YURT - SENDİKALARI’dan Türkiye’ye değer projeler üretmektedir.
 YURT - SENDİKALARI: İnsana ve dolayısıyla üyelerine yönelik yaptığı yatırımların ülke çapında
hayata geçirilmesine yönelik ‘Türkiye’ye Değer’ sosyal sorumluluk projeleriyle de sahada daha etkin
olma yolunda çalışmalarına devam etmektedir.
 YURT - SENDİKALARI olarak hiçbir zaman yandaş dan başka kimseyi tanımayan "sarı sendika"
anlayışı içerisinde olmayacağız. Hiçbir siyasi parti veya odağın arka bahçesi ve yörüngesinde
hareket eden bir sendika olmayacağız.

VİZYONUMUZ

YURT Sendikaları Üyelerinin ekonomik ve sosyal haklarını geliştirmek, mesleki
gelişimlerinin ve yükselmelerinin önündeki engelleri kaldırmak, yenilikçi, bilimsel
ve nitelikli bir eğitim ortamı oluşturmak, birlikte çalışma kültürünü kazandırmak,
tüm mücadelesini hukuk zemininden çıkmadan yapmak, bu amaçla hak ve
hukukun bilincinde paylaşımcı bir çalışan kültürü oluşturmaktır.
Şahsi arzuların yerine millî ruh ve millî düşüncenin; egonun yerine ve diğerkâmlık
ve kolektif şuurun geçeceği, birbirini tanımayan fertlerin, kendileri gibi kimselerin
varlıklarını hissedeceği ve hemen herkesin ictimaî bir varlık olduğunu yeniden
duyup yaşayacağı dönem için birleştirici unsur olmaktır.

MİSYONUMUZ
YURT Sendikaları çağdaş sendikacılığın genel normlarını esas almakla birlikte,
“sivil, milli, katılımcı ve manevi değerlerimize bağlılığı” temel ilke kabul eden bir
anlayışla yola çıkmıştır.
YURT Sendikalarının amacı, insan haklarına saygılı, her bireyin özgür olarak
kendini ifade edebileceği, tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkan, insanlar
arasında fikir, düşünce ayrımı yapmadan onları saygıdeğer birer birey olarak
kabul eden, ülke kalkınmasında sivilleşmenin önemine inanan, ülke insanına
düşünce ufku açmayı amaçlayan, ülke kaynaklarının herkes tarafından adilce
kullanılabileceği, inançların baskıya uğramadan ifade edilebileceği, külfetin ve
nimetlerin eşit bir şekilde paylaşılacağı, tarihiyle barışık, insanların vatandaşı
olmaktan gurur duyacakları güçlü, huzurlu ve büyük bir Türkiye hayalini
gerçekleştirmektir.

İL ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRDİK
YURT Kardeşlerimiz ve tüm Kamu Çalışanlarının sorunlarının yerinde tespiti ve çözüm önerilerini
kapsayan “Neden Sendikalı Olunmalı” ve “7103 SK” ve Genel Değerlendirme programı kapsamında
tüm kurumlarda çalışan üyelerimiz ve kamu çalışanları ile sendikal konular hakkında bilgi alış
verişinde bulunmak üzere il ziyaretleri gerçekleştirdik.

7103 SAYILI KANUN UYGULANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPTIK
YURT Sendikaları olarak görüşümüz “SINAVSIZ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ” 7103 Sayılı Yasanın 25
Maddesinin uygulanırlığı ile ilgili kurumlarda farklılıkların olduğu ve keyfiyetlerin olduğu yönündedir, Bu
konuda kanun ve yönetmelik hakkında araştırma, inceleme yapılarak kamu kurum ve kuruşların
görüşünüzün kamuoyuyla paylaşılması hususunda Kamu Denetçiliği Kurumuna ve İdare
Mahkemelere başvurularımızı gerçekleştirdik

YURT – AKADEMİ

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan YURT AKADEMİ üyelerimizin kullanımına sunduk

ONLİNE SORU BANKASI
YURT Eğitim Sen Genel Merkezince Siz değerli Üyelerimizin yapılacak olan Görevde
Yükselme Sınavına daha iyi hazırlanabilmeniz için Sınavda çıkacak her konudan 10 soru
10 cevap şeklinde Online Soru Bankası Hazırladık.

ÜCRETSİZ KİTAP DAĞITTIK – EĞİTİM VERDİK
YURT Eğitim Sen Genel Merkezince Siz değerli Üyelerimizin yapılacak olan Görevde Yükselme
Sınavına daha iyi hazırlanmanızı sağlayacak ve bu sınavda başarılı olmanız için Ücretsiz olarak
hazırlanan “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Kitabını” Üyelerimize teslim ettik.
9 Aralık 2018 tarihinde yapılacak olan Görevde Yükselme Sınavına daha iyi hazırlanabilmeleri
için 10 Kasım - 02 Aralık 2018 tarihleri arasında “MEB Görevde Yükselme Sınavına Hazırlık
Kursu” verilmiştir.

ONLİNE DENEME SINAVI
MEB Görevde Yükselme Sınavına Hazırlık Kursu bitiminde Deneme Sınavına çözerek sınav öncesi
kendinizi test edip, hazırlıklarınızı tamamlamak için eğitime katılanlara 100 Soruluk Deneme
Sınavı yaptık.

YURT – SENDİKALARI MARŞI
YURT Sendikaları Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak sizler için hazırladığımız
ve Ülkemizde bir ilki gerçekleştirmenin haklı gururu içinde olarak YURT
Sendikaları Marşını sizler için besteledik.

2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA ATAMALAR

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci
maddesi kapsamında hak sahiplerinden Kamu
Kurum ve Kuruluşlarına tercihleri başvurularında
ve ataması yapılan kardeşlerimize göreve
başlama konusunda YURT sendikamızca
Rehberlik ve Danışmanlık hizmeti verdik

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA RESMİ TALEPTE BULUNDUK

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev
yapanların bulunduğu illerde yapılacak olan 1+1,2+1,3+1 konutların PEŞİNATSIZ
taksitleri 240 ay sürmesi hakkında kolaylıklar sağlanması ve sıfır faizle TOKİ’den ev
sahibi olabilmelerine ilişkin T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına resmi talepte bulunduk.

EMSAL KARARLAR
Korunma ve bakım altında yetişen ve reşit olarak ayrılan ve ayrılmayan kişilerin 2828
sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinden faydalanması Forum – A belgesinin düzenlenerek
kamu kurumlarında istihdam edilmelerine ilişkin iş ve işlemler için Emsal mahkeme
kararlarını sendikamız web sayfası olan www.yurtsendikalari.org’dan hizmetinize
sunduk.

SAHİPSİZ DEĞİLSİNİZ !
Sosyal medyada Yurt kardeşlerimiz hakkında büyük bir tepki ve üzüntüye yol açan paylaşımlar
karşısında YURT Sendikaları kayıtsız kalmayarak Adli makamlara başvuru yaptık
Hukuki çerçeveler içerisinde tüm haklarınız aranarak hiçbir Yurtlu kardeşimiz şahsi olarak olaya
müdahale olmasına gerek yoktur. Bizler YURT Sendikaları olarak bu ve buna benzer her türlü
olayın takipçisi olacak ve gerekli her yerde hakkımızı aramaya devam edeceğiz

TALEP ETTİK
Bayram İkramiyeleri Tüm Kamu Çalışanlara verilmesi,
3600 Ek gösterge Tüm Kamu Çalışanlara verilmesi,
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Kamuda Çalışanlara Sıfır Faizli Konut Sağlanması,
Yardımcı Hizmetler Sınıfının Kaldırılması,

Sözlü Mülakat yerine Liyakata göre yükselme olanağının verilmesi
Kanser İlaçları Artık Ücretsiz verilmesi,

BİZE ULAŞIN / İLETİŞİM

