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Sizin Sendikanız...

YURT - SENDİKALARI
  YURT - Kamu Çalışanları Sendikası

GENEL MERKEZİ 



TARİHÇEMİZ
2009 Yılında Sendikamızın Kurucu ve halen Genel Başkanı olan Sayın Hakan ÇELIKSOY 
tarafından tohumları atılan ve 2013 yılında kurumsallaşan TÜRKİYE’nin en büyük ailesi olma 
yolunda hızla ilerleyen YURT - SENDİKALARI, 2013 yılında YURT – Eğitim Sen, 2014 yılında 
YURT – Ay Sağlık Sen, 2015 yıllarında ise YURT – Ay Büro Sen ve daha sonra ise YURT – Ay                       
Tarım Sendikaları kurularak faaliyetlerine etkin bir şekilde devam etmekte olup, Diğer                
Sendika kollarımızın kurulması için de ayrıca çalışmalar yürütülmektedir. 

BİZ KİMİZ
 "TÜRKİYE CUMHURİYETİ" Devletinin öz evlatları olarak, Devletin değişik kurumlarında ve 
kadrolarında görev yapan TÜRKİYE’nin en büyük ailesinin fertleri YURT – SENDİKALARI 
Üyeleriyiz.

NEDEN YURT - SENDİKALARI 
Aynı geçmişi paylaşanlar, gelecekte de birlikte olmalıdırlar.
Hayata eksik başlamamak için YURT - SENDİKALARI.
Bizimle aynı kaderi kucaklayan on binlerce kardeşimize rehber olsun diye YURT - 
SENDİKALARI.
Kimsesiz olmadığınızı görmeniz için YURT - SENDİKALARI.

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.
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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 
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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.

AMACIMIZ 
YURT - SENDİKALARI’nın amacı ülke genelinde üye ve kardeşlik odaklı, entegre iletişim 
çözümleri ile üyelerinin daima yanında olmak, sorunlara çözüm önerisi üretmek, sosyal,                            
ekonomik ve kültürel haklarını savunarak kaliteli bir yaşam hizmeti sunmaktır.

VİZYONUMUZ
YURT - SENDİKALARI özelde; üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel, özlük, mesleki, hak 
ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi; genelde ise ülkemizde cereyan eden her türlü            
haksızlık ve hukuksuzluğa karşı çıkmayı hukuk dairesi içerisinde temel amaç sayar.

Bu amaçların gerçekleştirilmesinde evrensel insan haklarına ve anayasaya dayanan demokra-
tik, sosyal adalet ve hukuk devleti anlayışı içinde çalışır.

MİSYONUMUZ
YURT - SENDİKALARI çağdaş sendikacılığın genel normlarını esas almakla birlikte, “sivil, milli, 
katılımcı ve manevi değerlerimize bağlılığı” temel ilke kabul eden bir anlayışla yola çıkmıştır.

YURT - SENDİKALARI insan haklarına saygılı, her bireyin özgür olarak kendini ifade edebile-
ceği, tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkan, insanlar arasında fikir, düşünce ayrımı          
yapmadan onları saygı değer 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

DEĞERLERİMİZ
YURT - SENDİKALARI insan odaklı, güvenilir, yenilikçi, sorumlu ve özveriliyiz. 
"İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın" Sözü düsturumuzdur. Geçmişte beraber   yaşamış ve gelecekte 
beraber yaşamak arzusunda olan, aralarında din,dil,örf,adet ve akrabalık olan bu millete 
hizmet yegane değerimizdir. 

Kurumsal
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PROJELERİMİZ 

 YURT - SENDİKALARI Kütüphanesi,
 YURT - SENDİKALARI Okulları (Anaokulu, Kreş, vb)
 YURT - SENDİKALARI İnternet Evleri,
 YURT - SENDİKALARI Amatör Spor Kulüpleri,
 YURT - SENDİKALARI Sosyal Tesisleri (Misafirhane, Otel vb), 
 YURT – SENDİKALARI Ormanları (Teşkilatlarımızın bulunduğu illerimizde) gibi ulusal 
çapta yürütülen dev sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra, YURT - SENDİKALARI 
Merkezi’nin düzenlediği ayrıca onlarca yerel sosyal sorumluluk faaliyeti de ‘Türkiye’ye Değer’ 
projesi kapsamında hayat bulacaktır.

Yukarıdaki başlıca projelerimiz Kısa, Orta ve Uzun vadeli projelerimizden bir kaçıdır.

YURT - SENDİKALARI SÜREKLİLİK ANLAYIŞI
Gelecek nesillere yaşanabilir bir Türkiye bırakabilmek adına kurumsal sosyal sorumlulukları 
kapsamında,  YURT - SENDİKALARI yenilikçi ve sürdürülebilir politikaları oluşturabilmek 
amacıyla 2014’de “YURT – SENDİKALARI”  Sürdürülebilirlik Komitesi’ni "    kurma kararı 
almıştır.

ÜYELERİMİZE BAKIŞ
YURT - SENDİKALARI yaşamın her alanında üyelerimize profesyonel yardımlar sağlamak ve 
dolayısıyla aile olma bilinci ile iletişimi hiç kopartmamak. Klasik anlayıştan uzak, sıkıntıda olan 
üyelerimizle bire bir temasa geçip, çözüm üretmek anlayışımız olacaktır.

TAKIM ÇALIŞMASI
YURT - SENDİKALARI’nda takım sinerjisi yaratmayı bilen, önsezilere ve sorumluluğa dayalı, 
kararlı, yenilikçi, bütünlükçü, sürekli destekleyen, her türlü riske duyarlı, sorun ve engellere 
meydan okuyabilen, aynı zamanda başarıyı da paylaşan bir yaklaşım içerisinde olacaktır.

SAMİMİ İLETİŞİM
YURT - SENDİKALARI hızlı geri bildirim yapabilen, çözüm odaklı yaklaşan ve günün her                 
saatinde iletişimde olabilecek bir anlayışı benimsemiştir.
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ÜYELERİNE ve YURT KARDEŞLİĞİNE ÖZEN
YURT - SENDİKALARI çağdaş sendikacılığın genel normlarını esas almakla birlikte, “sivil, 
milli, katılımcı ve manevi değerlerimize bağlılığı” temel ilke kabul eden bir anlayışla yola 
çıkmıştır.

YURT - SENDİKALARI Üyelerinin ekonomik ve sosyal haklarını geliştirmek, mesleki gelişim-
lerinin ve yükselmelerinin önündeki engelleri kaldırmak, yenilikçi, bilimsel ve nitelikli bir 
eğitim ortamı oluşturmak, birlikte çalışma kültürünü kazandırmak, tüm mücadelesini hukuk 
zeminden çıkmadan yapmak, bu amaçla hak ve hukukun bilincinde paylaşımcı bir çalışan 
kültürü oluşturmaktır.

Şahsi arzuların yerine millî ruh ve millî düşüncenin; egonun yerine ve diğer kâmlık ve kolektif 
şuurun geçeceği, birbirini tanımayan fertlerin, kendileri gibi kimselerin varlıklarını hissedece-
ği ve hemen herkesin ictimaî bir varlık olduğunu yeniden duyup yaşayacağı dönem için 
birleştirici unsur olmaktır.

Yurt kardeşliği ayrı bir şeydir. Bizi biz yapan yegâne düstur aynı kaderi paylaşmamızdır.                     
Dolayısıyla birbirine kuvvetli bağlarla bağlı insanların bir araya gelmesiyle teşekkül etmiştir. 

BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ diyebilen, menfaatlerini ikinci plana atan, gelecek nesillere yeni 
bir sendikacılık anlayışı kazandırmak, Ülkemizde alışa gelmiş sendikacılık anlayışını değiştir-
mek ve insan odaklı sendikacılık yapmak üzere çıktığımız bu kutlu yolda sizlerle ilerlemek 
amacımızdır.
Bizler kamu hizmetlerinin tarafsız, eksiksiz ve tam olarak zamanında insanlarımıza ulaşmasını 
sağlayan, ülkesi ve vatanı için 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, Vatanı ve milletiyle bölünmez bir bütündür. “ 
Bizler adaleti, sevgi ve saygıyı, yardımlaşmayı ve insanı yaratandan ötürü sevmeyi bu vatan-
da öğrendik. Başkalarının mayasında terör, bozgunculuk, bölücülük olabilir. Ancak YURT 
SENDİKALARI’nın özünde ve mayasında asla bozulma olmamıştır. Türkiye Cumhuriyetinin 
bekası ve muhasır medeniyetler seviyesine çıkarma gayreti içerisindedir. Yurtlarda aldığımız 
terbiye ve eğitim bunu gerektirmektedir.
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Sizler varsanız biz güçlüyüz. Sizler varsanız sesimiz yeri-göğü inletecektir. Desteğiniz bizim 
için çok değerlidir. Bizler yaydan çıkmış hedefe giden ok gibiyiz. 

YURT - SENDİKALARI’nın oku hedefi tam isabetle vuracaktır.

YURT - SENDİKALARI olarak sizler ile aynı kaderi paylaşmış, aynı tastan çorba içmiş, aynı dert 
ile dertlenmiş olanları yalnız bırakmayacağınızdan ve destekleyeceğinizden bir an olsun 
şüphe etmedik etmeyeceğiz.

YURT - SENDİKALARI olarak “Memur sahipsizdir.” İlkesini asla kabul etmiyor ve buna başkal-
dırarak “KİMSE SAHİPSİZ DEĞİLDİR” diyerek sizlerin de destekleri ile yaşadığımızı ve var 
olduğumuzu ve birlikten kuvvet doğduğunu fazlası ile hissettirmek istiyoruz.

Bizim ortak paydamız VATANIMIZDIR.

Yetiştirme Yurtlarında büyüyen, Gazi, Şehit yakınları, alın teri ile memur olmuş farklı kamu 
Kurum ve kuruluşlarında görev yapmaktayız. YURT - SENDİKALARI olarak bu kapsamda istih-
dam edilen kardeşlerimizin maddi manevi ve sosyal haklarını korumak, rehberlik ederek 
adaptasyon süreçlerini en az sıkıntı ile atlatılmasını sağlamak amacında ve kararlılığındayız. 
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan, görevi ve unvanı ne olursa olsun herkesi sendi-
kamız çatısı altında birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya davet ediyor ve "SEN YOKSAN, 
BİR EKSİĞİZ" diyoruz.

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.

Kamu çalışanlarının Hak ve Hukukunu aramaktan başka bir gaye ve çabamız olmayacaktır.   
Saygılarımızla…
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YURT - SENDİKALARI olarak sizler ile aynı kaderi paylaşmış, aynı tastan çorba içmiş, aynı dert 
ile dertlenmiş olanları yalnız bırakmayacağınızdan ve destekleyeceğinizden bir an olsun 
şüphe etmedik etmeyeceğiz.

YURT - SENDİKALARI olarak “Memur sahipsizdir.” İlkesini asla kabul etmiyor ve buna başkal-
dırarak “KİMSE SAHİPSİZ DEĞİLDİR” diyerek sizlerin de destekleri ile yaşadığımızı ve var 
olduğumuzu ve birlikten kuvvet doğduğunu fazlası ile hissettirmek istiyoruz.

Bizim ortak paydamız VATANIMIZDIR.

Yetiştirme Yurtlarında büyüyen, Gazi, Şehit yakınları, alın teri ile memur olmuş farklı kamu 
Kurum ve kuruluşlarında görev yapmaktayız. YURT - SENDİKALARI olarak bu kapsamda istih-
dam edilen kardeşlerimizin maddi manevi ve sosyal haklarını korumak, rehberlik ederek 
adaptasyon süreçlerini en az sıkıntı ile atlatılmasını sağlamak amacında ve kararlılığındayız. 
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan, görevi ve unvanı ne olursa olsun herkesi sendi-
kamız çatısı altında birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya davet ediyor ve "SEN YOKSAN, 
BİR EKSİĞİZ" diyoruz.

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.

Kamu çalışanlarının Hak ve Hukukunu aramaktan başka bir gaye ve çabamız olmayacaktır.   
Saygılarımızla…

          

YURT - Eğitim Sen
KAPSAMI  
Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Mü-
dürlüğü, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı, Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı, 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Üniversiteler, Yüksek Teknoloji 
Enstitüleri, Yüksek Öğrenim, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 

AMACI 
Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumlarında  görev yapan tüm personellerin eşit işeeşit 
ücret anlayışında ve tüm özlük ve mali hak arayışında EŞİTLİK ilkesine dayalı bir politika izlemektir.

YURT - Ay Sağlık Sen
KAPSAMI
Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Adli Tıp 
Kurumu Başkanlığı, Üniversite hastaneleri (Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile 
bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri) Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

AMACI 
Bu kapsamda görev yapan tüm personellerin eşit işe eşit ücret anlayışında ve tüm özlük ve mali 
hak arayışında EŞİTLİK ilkesine dayalı bir politika izlemektir.
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YURT Sendikaları

SEN, BEN YOK 
BİZ VARIZ



YURT - Ay Büro Sen
KAPSAMI 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Başbakanlık,  Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müs-
teşarlığı, Ekonomi Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Danıştay Başkanlığı, Yargıtay 
Başkanlığı Türkiye İstask Kurumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adalet Bakan-
lığı, içişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 

Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Devlet Personel  
Başkanlığı, Çalışma  ve  Sosyal  Güvenlik  Bakanlığı, Sosyal    Güvenlik  Kurumu  Başkanlığı,Türkiye  İş 
Kurumu Genel Müdürlüğü,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Eğim ve Araştırma Merkezi,Darphane ve 
Damga  Matbaası  Genel  Müdürlüğü, Milli  Piyango  İdaresi   Genel  Müdürlüğü, Özelleşrme  İdaresi 
Başkanlığı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı,Rekabet Kurumu Başkanlığı,  Spor Genel Müdürlüğü,  
Devlet Malzeme Ofisi  Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Bankacılık Düzenle-
me  ve  Denetleme  Kurumu  Başkanlığı,Türk  Akreditasyon  Kurumu  Genel  Sekreterliği, Türkiye          
Kalkınma  Bankası  A.Ş.  Genel  Müdürlüğü, Türkiye  İhracat   Kredi  Bankası  A.Ş.  Genel    Müdürlüğü,  
Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığı, Şeker Kurumu Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu,  Tütün  ve  
Alkol Piyasası  Düzenleme  Kurumu,   Gelir  İdaresi  Başkanlığı,   Türkiye  Adalet  Akademisi,                      
TMSF  ‐ Tasarruf  Mevdua  Sigorta  Fonu,Gençlik  ve  Spor  Bakanlığı,  Hakimler  ve  Savcılar  Yüksek 
Kurulu,Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,  Kamu Gözemi, Muhasebe ve Denem Standartları 
Kurumu Milli  Savunma  Bakanlığı,  Genelkurmay  Başkanlığı,   Kara  Kuvvetleri  Komutanlığı   Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlıı, Jandarma Genel Komutanlığı  Sahil Güvenlik 
Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt  İkmal ve NATO POL Tesisleri  İşletme   Başkanlığı, 
Kamu Denetçiliği Kurumu,Göç İdaresi Genel Müdürlüğü  Emniyet Genel Müdürlüğü,Kamu Düzeni 
ve Güvenliği Müsteşarlığı,Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi  Başkanlığı  İdari Teşkilatı, 

AMACI 
Bu kapsamda görev yapan tüm personellerin eşit işe eşit ücret anlayışında ve tüm özlük ve mali 
hak arayışında EŞİTLİK ilkesine dayalı bir politika izlemektir.

YURT - Ay  Tarım Sen
KAPSAMI 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Toprak 
Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Et ve Süt 
Kurumu Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdür-
lüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Türkiye Su Enstitüsü.

AMACI   
Bu kapsamda görev yapan tüm personellerin eşit işe eşit ücret anlayışında ve tüm özlük ve 
mali hak arayışında EŞİTLİK ilkesine dayalı bir politika izlemektir.
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YURT Sendikaları



İMTİYAZ SAHİBİ
YURT – Sendikaları Adına

  Hakan ÇELİKSOY  YURT – Eğitim Sen Genel Başkanı
  İrfan YİĞİT   YURT – Ay Sağlık Sen Genel Başkanı
  Murat BEDİR  YURT – Ay Büro Sen Genel Başkanı
  Selçuk AY   YURT – Ay Tarım Sen Genel Başkanı

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
  Tufan GÜL   YURT – Eğitim Sen Basın, İletişim ve AR – GE Başkanı
  Naci EYLEN  YURT – Eğitim Sen Eğitim ve Sosyal İşler Başkanı

YAYIN KURULU
  Fikret YİĞİT   YURT – Eğitim Sen Genel Sekreteri
  Halil YOLALAN YURT – Eğitim Sen Teşkilatlandırma Başkanı
  Ahmet ZENGİN YURT – Eğitim Sen Mevzuat ve Hukuk İşleri Başkanı
  Murat AKKUŞ YURT – Eğitim Sen Mali İşler Başkanı

GRAFİK TASARIM
  Tufan GÜL   YURT – Eğitim Sen Basın, İletişim ve AR – GE Başkanı

YURT - Ay Büro Sen
KAPSAMI 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Başbakanlık,  Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müs-
teşarlığı, Ekonomi Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Danıştay Başkanlığı, Yargıtay 
Başkanlığı Türkiye İstask Kurumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adalet Bakan-
lığı, içişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 

Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Devlet Personel  
Başkanlığı, Çalışma  ve  Sosyal  Güvenlik  Bakanlığı, Sosyal    Güvenlik  Kurumu  Başkanlığı,Türkiye  İş 
Kurumu Genel Müdürlüğü,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Eğim ve Araştırma Merkezi,Darphane ve 
Damga  Matbaası  Genel  Müdürlüğü, Milli  Piyango  İdaresi   Genel  Müdürlüğü, Özelleşrme  İdaresi 
Başkanlığı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı,Rekabet Kurumu Başkanlığı,  Spor Genel Müdürlüğü,  
Devlet Malzeme Ofisi  Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Bankacılık Düzenle-
me  ve  Denetleme  Kurumu  Başkanlığı,Türk  Akreditasyon  Kurumu  Genel  Sekreterliği, Türkiye          
Kalkınma  Bankası  A.Ş.  Genel  Müdürlüğü, Türkiye  İhracat   Kredi  Bankası  A.Ş.  Genel    Müdürlüğü,  
Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığı, Şeker Kurumu Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu,  Tütün  ve  
Alkol Piyasası  Düzenleme  Kurumu,   Gelir  İdaresi  Başkanlığı,   Türkiye  Adalet  Akademisi,                      
TMSF  ‐ Tasarruf  Mevdua  Sigorta  Fonu,Gençlik  ve  Spor  Bakanlığı,  Hakimler  ve  Savcılar  Yüksek 
Kurulu,Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,  Kamu Gözemi, Muhasebe ve Denem Standartları 
Kurumu Milli  Savunma  Bakanlığı,  Genelkurmay  Başkanlığı,   Kara  Kuvvetleri  Komutanlığı   Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlıı, Jandarma Genel Komutanlığı  Sahil Güvenlik 
Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt  İkmal ve NATO POL Tesisleri  İşletme   Başkanlığı, 
Kamu Denetçiliği Kurumu,Göç İdaresi Genel Müdürlüğü  Emniyet Genel Müdürlüğü,Kamu Düzeni 
ve Güvenliği Müsteşarlığı,Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi  Başkanlığı  İdari Teşkilatı, 

AMACI 
Bu kapsamda görev yapan tüm personellerin eşit işe eşit ücret anlayışında ve tüm özlük ve mali 
hak arayışında EŞİTLİK ilkesine dayalı bir politika izlemektir.

YURT - Ay  Tarım Sen
KAPSAMI 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Toprak 
Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Et ve Süt 
Kurumu Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdür-
lüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Türkiye Su Enstitüsü.

AMACI   
Bu kapsamda görev yapan tüm personellerin eşit işe eşit ücret anlayışında ve tüm özlük ve 
mali hak arayışında EŞİTLİK ilkesine dayalı bir politika izlemektir.

ELE ELE HEP BİRLİKTE GELECEĞE
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Yayın Kurulu
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 Sizin             Sendikanız

Aşağı Nohutlu Mh. Lise Cad. Tıp Apt Kat:4 No:14 Merkez / YOZGAT

0(354) 303 00 66 
0(850) 304 00 66
0(354) 212 11 44

 0(532) 380 13 66

 info@yurtsendikalari.org

www.yurtsendikalari.org

YURT - EĞİTİM SEN
Yurt - Eğitim Çalışanları Sendikası
GENEL MERKEZİ

YURT - AY SAĞLIK SEN
Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar ve Sağlık - Sosyal 
Hizmet Çalışanları Sendikası
GENEL MERKEZİ

YURT - AY BÜRO SEN
Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar ve Büro
Çalışanları Sendikası
GENEL MERKEZİ

YURT - AY TARIM SEN
Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar ve Tarım 
Çalışanları Sendikası
GENEL MERKEZİ


