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EDİTÖRDEN
YERELSEN bir işveren sendikası olmanın yanı sıra üyeleri ile hızlı ve 
doğrudan iletişim kurabilen, çalışmalarını samimiyet prensibiyle yürü-
ten bir ailenin de ismidir. Bu anlamda sendikamız; genel başkanından 
uzmanına, çaycısından sekreterine kadar birbiriyle uyumlu, koordine 
bir çalışma yürütmektedir. Emek ve gayretin, azim ve samimiyetin kar-
şılıksız kalmadığı bir dünyada, ortaya koyduklarımızın da bir karşılığı 
olduğuna inanıyor ve siz değerli okurlarla birlikte olmayı ödüllerin en 
kıymetlisi olarak kabul ediyoruz.
Yerelden Değerler dergisi olarak, ilk sayımızdan bu yana, okurlarımıza 
kurumsal heyecanımızı yansıtmaya çalışıyoruz. Sadece kurumsal ha-
berlerle sınırlı kalmayıp her sayfamıza ayrı bir rengin konuk olmasını 
hedefliyoruz. Bu anlamda Yerelden Değerler dergisi okurlarıyla olan ir-
tibatını sadece sendikal faaliyetlerle sınırlı tutmuyor. Sağlıktan kültüre, 
milli ve manevi değerlerden toplumsal gelişmelere, müzikten sinema-
ya kadar hemen her konuyu sayfalarına taşıyarak okurlarıyla arasında-
ki irtibatı güçlendirmeye çalışmaktadır. 
Sendikal yapılanma bakımından bilgi paylaşımını kolaylaştıran ve böy-
lelikle samimi ilişkilerin doğmasını vesilen olan dergimiz, çalışma ha-
yatının gündemini de yakından takip ederek üyelerimizin ortak bir amaç 
doğrultusundaki kurumsal birlikteliğine sağlıklı bir zemin hazırlamayı 
hedeflemiştir. 
Yerelden Değerler dergisi olarak her sayımızda bir adım daha ilerliyor 
ve her sayımızı bambaşka bir heyecanın harmanıyla okurlarımıza sun-
mayı amaçlıyoruz. Bir işveren sendikası olmanın gereklerini gözetip 
kurumsal kimliğimizin yanına samimiyetimizi de koyarak bu birliktelik-
ten doğan enerjiyle hızımıza hız katıyoruz.
Bu sayımızda 2017 yılı içerisinde, Türkiye genelinde yaptığımız toplu iş 
sözleşmesi haberlerine ayırdık. Diğer yandan çalışma hayatımızı ilgi-
lendiren konular içtihat ve mevzuat başlığı ile siz değerli okuyucuları-
mızın bilgisine sunmaya çalıştık. Her sayımızda üye belediyelerimizden 
birini sayfalarımıza konuk ederek şehir tanıtımı yapmaktayız. Bu sayı-
daki tanıtım köşemizi üyelerimizden Mustafakemalpaşa Belediyemize 
ayırdık. 
Kültür sayfalarımızda özellikle Türk düşünce hayatının yaşayan en 
önemli isimlerinden biri olan Prof. Dr. Teoman Duralı’ya yer vererek, 
düşünce dünyamızın hangi konumda olduğu sorusuna cevap aradık. 
Müzik bölümümüzü  ise,  klasik  müziğimizin  eşsiz  neyzenlerinden  
Niyazi Sayın’a ve birçok filme beste yapmasıyla da tanınan Yunanlı mü-
zisyen Eleni Karaindrou’na ayırdık. Her sayımızda olduğu gibi bu sayı-
mızda da sinemanın yerli ve yabancı kült filmlerine yer vererek okur-
larımızın sinema kültürüne küçük de olsa bir katkı yapmaya çalıştık.
On birinci sayımızın herkese hayırlı olmasını diliyor, aynı heyecan ve 
duygularla bir sonraki sayımızda buluşmak üzere esen kalın.
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BAŞKAN’DAN

Değerli Dostlar,

Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası ola-
rak, Türkiye’de hatırı sayılır bir referans noktası 
olduğumuzun farkındayız. Yaptığımız sözleşmeler, 
danışmanlık hizmetleri ve üye kuruluşlarımızın 
personeline yönelik yürüttüğümüz eğitim semi-
nerleri hep bu farkındalığın gösterdiği bilinçle ha-
reket etmemize sebep olmaktadır.

Kendi alanımızda yapmamız gerekenin en iyisini 
ortaya koymak gibi samimi bir prensiple yönümü-
zü tayin ediyor ve ekip olarak en iyi hizmeti ver-
meye odaklanıyoruz. Çünkü başarının, yapılan işin 
kalitesi ile orantılı bir sonuç olduğuna inanıyoruz. 

Bir işveren sendikası olarak her zaman kamu 
hakkını gözetmenin peşinde olduk.  Bu konuda 
ciddi hassasiyetler taşıyor ve çalışmalarımızı bu 
bilinçle yürütmeye gayret ediyoruz. Kamu hakkı-
na gösterdiğimiz hassasiyeti emek  noktasında da 
gösteriyor ve verilen her emeğin hak ettiği karşılı-
ğı alması gerektiğini savunuyoruz. Elimizdeki im-
kânları bu hassasiyet gereğince kullanıyor ve bu 
doğrultuda edindiğimizi bilgi ve tecrübeyi üyeleri-
mizle paylaşıyoruz. 

YERELSEN olarak, çalışma temposunu yüksek 
tutan ekibimiz ile değerli çalışmalara imza atıyo-
ruz. Edindiğimiz her tecrübenin, karşılaşacağımız 
yeni sorunların çözümünde önümüzü aydınlatan 
birer meşaleye dönüşeceğini biliyoruz. 

Bu minvalde Türkiye genelinde etkin bir şekilde 
yürütülen üyelik çalışmalarımızın yanı sıra mevcut 
üyelerimize ait toplu iş sözleşmesi görüşmeleri-
nin takibini de büyük bir ciddiyetle sürdürüyoruz. 
2017 yılı içerisinde Türkiye’nin hemen her bölge-
sinde üyelerimiz adına yürüttüğümüz toplu iş söz-
leşmeleri gösterdiğimiz gayretin somutlaşmış ha-
lidir. Bu anlamda çalışmalarımızda gösterdiğimiz 
titizliğin gerek üyelerimize gerekse sendikamıza 
önemli faydalar getireceği inancındayız. 

Değerli Dostlar;

22-24 Mayıs 2017 tarihleri arasında Bolu/ Abant 
Taksim İnternational Group Hotel’de üye kurum 
ve kuruluşlarımızın personeli için düzenlediğimiz 
15. ulusal eğitim seminerine sendikamıza üye 40 
kuruluştan toplam 97 İnsan Kaynakları ve Mali 
Hizmetler yöneticisi ve personeli katıldı.

Yaklaşık altı saat süren eğitim kapsamında Sosyal 
Güvenlik ve İş Hukuku Danışmanı Mustafa Baştaş 
tarafından katılımcılara, Temel İş Hukuku Uygula-
maları başlığı altında verilen eğitimin katılımcılar 
açısından son derece verimli geçtiği kanaatinde-
yim. Üye çalışanlarının bilgi ve donanımlarına kat-
kı sağlamak amacıyla sürdürdüğümüz faaliyetle-
rimize bugün olduğu gibi yarın da devam edeceğiz. 

Bu vesileyle Ramazan Bayramınızı kutluyor; tüm 
İslam alemine birlik, beraberlik, huzur ve kardeş-
lik getirmesini Cenab-ı Allah’tan diliyorum.

Yeni sayımızda buluşmak üzere esen kalın. 

Zeki TOÇOĞLU
GENEL BAŞKAN



İzmit - Karaabdülbaki
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Sendikamız üyelerinden Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi ile SASKİ işyerinde uygulanmak üze-
re akdedilecek yeni dönem toplu iş sözleşmesi 
görüşmeleri nihayete erdi. Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi ve SASKİ adına görüşmelere katılan 
sendikamız ile Hizmet-İş Sendikası arasında ger-
çekleşen toplu iş sözleşmesi 28 Mart 2017 tari-
hinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlık 
makamında düzenlenen törenle imza altına alındı.

Yapılan imza töreninde Başkan Toçoğlu; “Önce-
likli olarak Sayın HAK-İş Genel Başkanı Mahmut 
Aslan’a, Hizmet-İş Şube Başkanına, YERELSEN 
yetkililerine ve tüm çalışanlarımıza hoş geldiniz 
diyorum.  Müesseseler ayakta durursa çalışanlar 
da ayakta durur. Kurumlar güçlü olsun, çalışanlar 
da mutlu olsun. Prensibimiz böyledir. Bu anlam-
da her iki tarafın memnuniyetiyle iyi bir sözleşme 
yapıldığına inanıyorum. Gerek YERELSEN Genel 
Başkanı gerekse Büyükşehir Belediye Başkanı 
olarak imza altına aldığımız bu sözleşmenin şeh-
rimize, belediyemize ve çalışanlarımıza hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum” dedi. 

HAK-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise iki yıllı-
ğına yapılan yeni dönem toplu iş sözleşmesinin re-
ferandum öncesi imzalanmış olmasının önemine 
değinerek; “ Sözleşmemizin 16 Nisan referandu-
mu öncesinde imzalanması çalışanlarımızın daha 
huzurlu, daha mutlu, geleceğinden daha emin bir 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ’de
Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

şekilde sandık başına giderek hedeflerimizin ger-
çekleşmesine katkı sağlayacaklarına inanıyorum. 
Bu hassasiyeti dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı Sayın Zeki Toçoğlu’na teşekkür ediyor, 
gelecekte nice toplu iş sözleşmeleri yapmak te-
mennisi ile sözleşmemizin hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum” dedi 

Konuşmaların ardından imza törenine geçildi. İmza 
törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 
SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, YERELSEN 
Genel Sekreteri Av. Mümtaz  Uzun  ile YERELSEN 
uzmanları, HAK-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
Hizmet-İş Sakarya Şubesi Başkanı M. Mesut 
Gökdemir, Büyükşehir Bürokratları, Büyükşehir 
ve SASKİ personeli katıldı. Programın sonunda, 
HAK İş Genel Başkanı Mahmut Arslan Başkan 
Toçoğlu’na günün anısına hediye takdim etti.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İSU’da çalışan bin 
551 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. 
Sendikamız aracılığı ile Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile 
HAK-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan arasında 
imzalanan toplu iş sözleşmesini işçiler davul zurna 
eşliğinde kutladı. Sözleşmeyle, işçi personele ilk yıl 
ücretlerde ve sosyal haklarda yüzde 10 artış verildi.

Bin 551 İşçiyi Kapsıyor
Hizmet-İş Sendikası ile sendikamız arasında 
22 Aralık 2016 tarihinde başlayan, Ko caeli 
Büyükşehir Belediyesi ve İSU’da çalışan işçi per-
sonele yönelik toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 
anlaşmayla sonuçlandı. Toplu iş sözleşmesi; 31 
Aralık 2016 tarihinde süresi sona eren toplu iş 
sözleşmesi yerine 01 Ocak 2017 tarihinden geçerli 
olmak üzere 3 yıllığına yürürlüğe konuldu. Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 879, İSU Genel 
Müdürlüğü’nde çalışan 672 olmak üzere toplam 
bin 551 işçiyi kapsıyor.
Toplu iş sözleşmesi imza törenine işveren ve işçi 

2017 YILINDA İMZALANAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİMİZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde
Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

tarafını temsilen Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Tahir 
Büyükakın, İSU Genel Müdürü İlhan Bayram,     
YERELSEN Genel Sekreteri Av. Mümtaz Uzun, 
HAK-İş ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı 
Mahmut Arslan ve Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkan 
İdris Ersoy katıldı.

Ersoy: Masada Çözülmesinden
Memnunuz
İşçi personelin yoğun bir şekilde ilgi gösterdiği 
Antikkapı’daki toplu iş sözleşmesi imza töreninde 
ilk olarak Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkanı Ersoy 
söz aldı. Ersoy, “Önemli ve anlamlı bir gündeyiz. 
İşçi arkadaşlarımızın gelecekte daha iyi adımlar 
atması için toplu iş sözleşmesinin önemi büyük-
tür. Toplu iş sözleşmemizin masada barış içinde 
çözülmesinden memnuniyet duyuyoruz. Geldiği-
miz bu durum sözleşme kültürünün sözde olma-
dığını, işveren ve sendikanın birlikteliğini ortaya 
koyuyor. İş barışı ve kardeşliğe büyük önem ve-



riyoruz. Geçmişte maaş alamadığımız günler, bu 
nedenle yaşanan sıkıntılar artık geride kaldı. Her 
zaman istikrardan yana olduk, ülkemizin gelece-
ğine sahip çıktık” dedi.

Arslan: Kocaeli’de İyi Bir
Sözleşme İmzalıyoruz
Büyükşehir yönetimi ve çalışanlarıyla bir ara-
da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti aktaran 
HAK-İş ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı 
Mahmut Arslan, “Güzel bir toplu iş sözleşmesini 
imzalıyoruz. Toplu iş sözleşmeleri beklentiler-
le imkânlar arasındaki uzlaşmadır. İyi bir toplu 
sözleşmesinin ilk kriteri yüksek artış değil, iş ba-
rışının sağlanması ve maaşların vaktinde öden-
mesidir. Arkadaşlarımızın hak ettikleri vaktinde 
ödeniyor. Türkiye ve çalışma hayatının sistemi, ça-
lışan profili değişiyor. Bütün dengeleri gözetmek 
zorundayız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, diğer 
kurumlara oranla daha iyi bir ücret politikası uy-
guluyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız 
olmak üzere toplu iş sözleşmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum ’’ ifadesini kullandı.

Başkan: İşçinin Emeğini Alın Teri
Kurumadan Veriyoruz
Kürsüye yöneldiğinde kendisini alkışlarla karşı-
layan salondaki personelin Regaip Kandilini kut-
layan ve ‘’Kıymetli çalışma arkadaşlarım’’ diye 

seslenen Başkan Karaosmanoğlu, “Sözleşmemi-
zin hepimiz için ve emekçi kardeşlerim için güzel 
sonuçlar vermesini diliyorum. Geride kalan on üç 
yılda sizlerle beraber Kocaeli’ne bir takım ruhu 
içinde hizmet ettik. Bunu sizlerin emeğiyle başar-
dık. Çalışanımızın alın teri kurumadan emeğinin 
karşılığını verdik. Taşeron işçilerimizin durumu-
nu iyileştirmek için elimizden geleni yapıyoruz, iyi 
bir gelir elde etmeleri için çalışıyoruz. Artık kendi 
ayaklarının üzerinde duran bir Türkiye var. Yerele 
de kaynak ve sorumluluk vermiş bir Türkiye var. 
Bize verilen kaynakları biz de en verimli şekilde 
kullanıyoruz. Bu istikrarlı bir yönetimin sonucu-
dur. Toplu iş sözleşmemizde emeği geçen arka-
daşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İşçiler Çiçek Takdim Etti
Konuşmaların  ardından  toplu  iş  sözleşmesi   
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İSU 
Genel Müdürü İlhan Bayram, YERELSEN Genel 
Sekreteri Av. Mümtaz Uzun, HAK-İş ve Hizmet 
İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ve 
Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkan İdris Ersoy ta-
rafından imzalandı. İmzaların atılmasıyla birlikte 
salonda bulunan işçiler tarafından, Başkan 
Karaosmanoğlu ile Genel Başkan Arslan’a çiçek 
takdim edildi.
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Sendikamız üyelerinden Kahramanmaraş Bü-
yükşehir Belediyesi’nde sendikamız ile Hizmet-İş 
Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşme-
si görüşmelerinde mutlu sona varıldı. 15 Kasım 
2016’da başlayan ve 273 belediye çalışanını ilgi-
lendiren toplu iş sözleşmesi  15 Şubat 2017 tari-
hinde törenle imzalandı.

Başkanlık makamında düzenlenen imza törenine 
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Erkoç, Büyükşehir Genel Sekre-
teri Züver Çetinkaya ve Şube Müdür Vekili Yasin 
Havan’ın yanı sıra YERELSEN Genel Sekreter 
Yardımcısı Yahya Bilgin katıldı. Törene; Hizmet-İş 
Şube Başkanı Ömer Çınar, Şube Sekreteri Vahit 
Mengili, Kadın Komitesi Başkanı Gül Oruk ve işye-
ri temsilcileri katıldı.

Tören öncesinde konuşma yapan Başkan Fatih 
Mehmet Erkoç Türkiye’nin şartları güçlendikçe, 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde
Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

kurumların da güçlendiğini söyledi. Başkan Erkoç 
sözlerine şöyle devam etti: “İmkânlarımız dahilin-
de işçi kardeşlerimize en uygun ücreti verdiğimize 
inanıyoruz. Kadrolu işçilerimizle karşılıklı muta-
bakata vardık ve sözleşmemizi imzalıyoruz. İşçi 
kardeşlerimize hayırlı olsun diyoruz. Alacakları 
maaşlarını alın teri olarak kazandıklarını ve hak 
ettiklerini düşünüyoruz. Sağ olsunlar en iyi şekil-
de hizmet etme gayreti içerisinde hareket ediyor-
lar ve aldıkları maaşları da hak ediyorlar” dedi. 

Yapılan konuşmanın ardından, sendikamız ile 
Hizmet-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş 
sözleşmesi; Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç, 
Genel  Sekreter  Yardımcımız  Yahya  Bilgin  ve  
Hizmet-İş Şube Başkanı Ömer Çınar tarafından 
üç yıllığına imzalandı. Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Züver Çetinkaya’nın da yer aldığı 
törende Çınar, Erkoç ve Çetinkaya’ya çiçek takdim 
etti.



10 Sendikamızın üyelerinden Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve BUSKİ’de Şubat ayından bu yana 
devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 
anlaşmayla tamamlandı. Hizmet-İş ile YERELSEN 
arasında yürütülen görüşmeler sonucunda 
Büyükşehir ve BUSKİ’de çalışan 981 işçiyi ilgilendi-
ren toplu iş sözleşmesi 14 Nisan 2017 tarihinde 
Büyükşehir Meclis Salonu’nda imzalandı. İmza 
törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ’de
Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Recep Altepe, Yerelsen Genel Sekreteri Av. Mümtaz 
Uzun, YERELSEN Genel Sekreter Yardımcısı Yahya 
Bilgin, YERELSEN Uzmanı Murat Arslan, BUSKİ 
Genel Müdürü İ. Hakkı Çetinavcı, Hizmet-İş Genel 
Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz ve Bursa Şube 
Başkanı Mehmet Keskin katıldı. İmza töreninde 
Büyükşehir ve BUSKİ’de çalışan çok sayıda işçi 
de hazır bulundu. Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe ile belediye çalışanlarının 
katıldığı toplu iş sözleşmesi imza töreni davul 
zurna ile kutlandı.

Büyükşehir ve BUSKİ çalışanlarının sözleşme 
sevincine ortak olan ve iki yıllık yeni anlaşmanın 
hayırlı olması dileğinde bulunan Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe, Büyükşehir Beledi-
yesi’nin herkesin çalışmak istediği kurum oldu-
ğunu vurgulayarak, kaynakları yerinde kullanarak 
Bursa için daha fazla yatırım yapmaya devam ede-
ceklerini söyledi.

Büyükşehir ve BUSKİ çalışanlarının sözleşme 
sevincine Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
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Altepe de ortak oldu. Başkan Altepe, Hizmet-İş 
Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz ve 
çalışanlar, Ankara Yolu’ndaki belediye binasında 
yapılan imza töreni sonrası, işçilerin davul zurnalı 
sözleşme sevincine eşlik etti. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yapı-
lan anlaşmanın bürokratlar ve çalışanlar açısın-
dan hayırlar getirmesini diledi. Yaptığı konuşma-
da, Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’da herkesin 
çalışmak istediği kurum olduğuna değinen Baş-
kan Altepe, ortaya konulan hizmet ve projelerin 
haklı gurur oluşturduğunu ifade etti. Büyükşe-
hir’de gelirin her geçen gün arttığını belirten Baş-
kan Altepe, toplu iş sözleşmesi gibi güzel imzaları 

atarak Bursa’nın ve Türkiye’nin gelişimine katkı 
sağlamak istediklerini söyledi. Konuşmasında, 
kaynakları yerinde kullanmaya gayret ettiklerini, 
halkın parasına kuruşuna kadar sahip çıkmaya 
çalıştıklarını vurgulayan Başkan Altepe, “Bizler 
çalışmalarımızla Bursa’nın parası Bursa’ya kalsın 
istiyoruz. Her yıl en az 200 milyon TL’lik ek kaynak 
oluşturarak, şehrin yaşam kalitesini artırıyoruz. 
Bunları yapmaya devam edeceğiz. Yeter ki devle-
timiz ayakta olsun, Bursa kazansın. İmzaladığımız 
bu toplu iş sözleşmesi, hem Büyükşehir hem de 
BUSKİ için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah 16 Nisan; 
tüm İslam aleminin, Türkiye’nin, mazlumların yü-
zünün güldüğü güzel bir gün olsun. Katkısı olan 
herkese teşekkür ediyorum” dedi.
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Sendikamızın yeni üyelerinden Erzincan Beledi-
yesi’nde, belediye çalışanlarının merakla bekledi-
ği  toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı.
Erzincan Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi 
görüşmelerini işveren adına takip eden sendika-
mız görüşmeleri başarıyla yürüttü. İşçileri temsi-
len görüşmeleri takip eden Hizmet-İş Sendikası 
Erzincan Şubesi yöneticileriyle yapılan görüşmeler  
sonucunda anlaşma sağlanarak iki yıl yürürlükte 
olacak olan toplu iş sözleşmesi 4 Şubat 2017 
tarihinde imzalandı.

Erzincan Belediyesi Başkanlık makamında  yapı-
lan anlaşma töreninde YERELSEN’i Genel Sek-
reter Yardımcısı Yahya Bilgin ile sendikamız uz-
manlarından Melih Kuran temsil etti. Erzincan 
Belediye Başkan Cemalettin Başsoy ile Başkan 
Yardımcısı Sami Mollaoğulları’nın da hazır bulun-
duğu  anlaşma   törenine  Hizmet-İş  Sendikası  
Erzincan Şube Başkanı Harun Mutlu, Mali Sekre-
ter Şaban Bingöl ve sendika yetkilileri katıldı.

Anlaşma  öncesi   kısa   bir   konuşma   yapan       
Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy; 
yapılan sözleşmenin, imkânlar ölçüsünde bele-
diye çalışanlarının hakkını gözeterek sonuçlan-
dırılmış olmasından memnun olduğunu söyledi. 
Gerek çalışanların gerekse işverenin hassasiyeti-
nin gözetildiğine vurgu yapan Başsoy, anlaşmanın 
hem çalışanlara hem de belediyeye hayırlı olma-
sını diledi.

Sendikamız üyelerinden Afyonkarahisar Beledi-
yesi’nde 103 belediye işçisini ilgilendiren toplu iş 
sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. 
Sendikamız ile Belediye İş Sendikası arasında 8 
Aralık’tan beri sürdürülen görüşmeler 17 Şubat 
2017 tarihinde Afyonkarahisar Belediye Başkan-
lığı’nda imzalandı.

Afyonkarahisar Belediyesi’nde işveren adına gö-
rüşmelere katılan sendikamız ile Belediye İş Sen-
dikası arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi 
anlaşmasında Belediye  Başkanı  Burhanettin  
Çoban, Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Arı ve İn-
san Kaynakları Müdürü vekili Serdar Çetinkaya ve 
sendikamız uzmanlarından Hasan Tenlik ile Murat 
Aslan hazır bulundu. Anlaşma oturumuna beledi-
ye çalışanlarını temsilen Belediye İş sendikasın-
dan Afyon Şube Başkanı Yücel Şahin, Şube Baş-
kan Yardımcısı Mehmet Selman, Şube  Sekreteri  
Bahadır Çelikkaya ve işyeri temsilcisi katıldı. 80 
maddeden oluşan ve iki yıllığına bağıtlanan söz-
leşmenin imzalanması sonrasında Afyonkarahisar 
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban sözleşmenin 
her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi. 

Erzincan’da Toplu İş 
Sözleşmesi İmzalandı

Afyonkarahisar’da 
Toplu İş Sözleşmesi 
İmzalandı
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Sendikamız üyelerinden Bilecik Belediyesi’nde, 
belediye işçilerinin heyecanla beklediği toplu iş 
sözleşmesi görüşmeleri imzalandı. 

Bilecik Belediyesi’nde işveren adına toplu 
iş sözleşmeleri müzakerelerini takip eden 
sendikamız ile Hizmet-İş sendikası arasında 
gerçekleşen toplu iş sözleşmesi imza töreni 
başkanlık makamında gerçekleşti. Törene; Beledi-
ye Başkanı Selim Yağcı’nın yanı sıra Başkan 
Yardımcısı Abdullah Tetik, Genel Sekreterimiz 
Mümtaz Uzun, sendika uzmanlarımızdan Yavuz 
Altınışık ve Cavit Tokpınar katıldı.

Hizmet-İş sendikası yetkililerinin de hazır bulun-
duğu törende kısa bir konuşma yapan Başkan 
Selim Yağcı, iki yıllığına yapılan yeni dönem toplu 
iş sözleşmesinin çalışanları memnun edecek bir 
sonuçla imzalanmasından mutluluk duyduğunu 
söyleyerek sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı 
uğurlu olmasını diledi.

Sendikamız üyelerinden Aksaray Belediyesi’nde 
uygulanmak üzere akdedilecek yeni dönem toplu 
iş sözleşmesi görüşmeleri sona erdi. Aksaray 
Belediyesi’nde işveren adına görüşmelere katılan 
sendikamız ile Hizmet-İş Sendikası arasında 
gerçekleşen ve 185 belediye işçisini ilgilendiren 
toplu iş sözleşmesi 25 Ocak 2017 tarihinde 
Aksaray Belediyesi’nde imzalandı.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 
Başkan Yardımcısı Güven Kemerkaya, İnsan 
Kaynakları ve Eğitim Müdürü Akif Kılıç, YERELSEN 
uzmanlarından Hasan Tenlik, Murat Aslan ve 
Hizmet-İş Aksaray Şube Başkanı Nedim Deniz 
ile sendika yetkililerinin attığı imzalarla toplu iş 
sözleşmesi tamamlandı.

İki yıllığına düzenlenen ve 56 maddeden oluşan 
sözleşmenin imzalanması sonrasında bir açıkla-
ma yapan Başkan Yazgı sözleşmenin her iki tarafa 
da hayırlı olmasını diledi. 

Bilecik’te Toplu İş 
Sözleşmesi İmzalandı

Aksaray’da Toplu İş 
Sözleşmesi İmzalandı
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Amasya Belediyesi’nde çalışan 130 işçinin heye-
canla beklediği toplu iş sözleşmesinde görüşme-
ler tamamlandı.

Amasya Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi görüş-
melerini işveren adına takip eden sendikamız ile 
işçi temsilcisi Hizmet-İş Sendikası arasında ya-
pılan görüşmeler anlaşma imzasıyla sonuçlandı.  
İki yıllığına yürürlükte olacak toplu iş sözleşmesi 
24 Şubat 2017 tarihinde karşılıklı imzalandı.

Amasya Belediyesi Başkanlık makamında yapılan 
anlaşma oturumunda YERELSEN’i sendikamız 
uzmanlarından Hasan Tenlik ve Murat Aslan tem-
sil etti. Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, 
Başkan Yardımcısı Mehmet Dümen ile İnsan Kay-
nakları ve Eğitim Müdürü Yusuf Yıldız’ın da hazır 
bulunduğu anlaşma oturumuna Hizmet-İş Sendi-
kası Amasya Şube Başkanı İsmail Pazar ve sendi-
ka yöneticileri katıldı.

Atılan imzalar sonunda kısa bir konuşma yapan 
Başkan Özdemir; iki yıllığına imzalanan sözleş-
menin masada bitmiş olmasından memnun ol-
duğunu ifade ederek imkânlar ölçüsünde belediye 
olarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gay-
ret ettiklerini söyledi.

Sendikamız üyelerinden Samsun’un Canik 
Belediyesi’nde uygulanmak üzere akdedilecek 
yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 
nihayete erdi. Canik Belediyesi’nde işveren adına 
görüşmelere katılan sendikamız ile Hizmet 
İş Sendikası arasında gerçekleşen toplu iş 
sözleşmesi görüşmeleri 6 Mart 2017 tarihinde her 
iki tarafın mutabakatıyla masada bağıtlandı.

Sendikamız ile Hizmet-İş Sendikası yetkilileri ara-
sında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi anlaşma 
toplantısında Canik Belediyesi’ni Başkan Yardım-
cısı Mustafa Erbay ile Yazı İşleri Müdürü Gökay 
Erkan temsil etti. İşveren tarafında ise YERELSEN 
adına sendikamız uzmanlarından Hasan Tenlik ile 
Murat Aslan yer aldı. Canik Belediyesi çalışanla-
rını temsilen Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube 
Başkanı Yüksel Uzun, sendika yetkilileri ve işyeri 
temsilcisi katıldı. 57 maddeden ibaret olan sözleş-
menin yürürlük süresi iki yıl olarak belirlendi.

Atılan imzalar sonrasında Başkan Yardımcısı 
Mustafa Erbay yapılan sözleşmenin hayırlara ve-
sile olmasını dileyerek YERELSEN’e teşekkür etti. 

Amasya’da Toplu İş 
Sözleşmesi İmzalandı

Canik’te Toplu İş 
Sözleşmesi İmzalandı
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Sakarya’nın Söğütlü Belediyesi’nde yürütülen 
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri dördüncü oturu-
munda masada bitti. İşveren adına görüşmelere 
katılan sendikamız ile Belediye İş sendikası ara-
sında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 21 
Şubat 2017 tarihinde törenle imzalandı.

İlk oturumuna 5 Ocak tarihinde başlanan söz-
leşme görüşmeleri 60 maddelik sözleşme metni 
üzerinden, her iki tarafın mutabakatıyla bağıtlan-
dı. Yapılan imza törenine Söğütlü Belediye Başka-
nı Hüseyin Genç’in yanı sıra sendikamız uzmanla-
rından Yavuz Altınışık ile Cavit Tokpınar ve sendika 
danışmanı Ertuğrul Özcan katıldı.

Yapılan imza törenine belediye çalışanlarını tem-
silen Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Osman 
Şar, Şube Mali Sekreteri İbrahim Varol, sendika 
üyeleri, işyeri temsilcisi ve belediye çalışanları ka-
tıldı.

İmza töreni öncesinde kısa bir değerlendirmede 
bulunan Başkan Genç iki yıllığına yapılan sözleş-
menin masada bitmesinden memnun olduklarını 
bildirerek sözleşmenin Söğütlü halkına ve Söğütlü 
Belediyesi çalışanlarına hayırlı uğurlu olmasını di-
ledi. Başkan Genç konuşmasına şöyle devam etti: 
“Biz bir aileyiz, bir çalışanımızın tırnağına zarar 
gelmesi bizim de canımızı acıtır. Anlayışımız top-
lam kalite yönetimi ile Söğütlü halkına en iyi hiz-
meti götürmeyi amaçlamaktadır. İşçilerimizin her 
türlü işe canla başla koştuğunu bizzat biliyorum. 
Siz değerli işçilerimizin başarası belediyemizin de 
başarısı anlamına gelmektedir. Bu yöndeki gay-
retleri gördüğümüzden bu anlayış doğrultusunda 
çalışanlarımızın emeklerini belediye imkânları 
nispetinde karşılamak istedik. İki yılda bir yapılan 
sözleşmeden bu dönemde değerli sonuçlar al-
dık. İmkanlar dahilinde çalışanlarımıza en iyisini 
vermeye çalıştık. Gelen talepleri değerlendirerek 
işçilerimizi memnun edecek bir sonuca vardık. 
Bir dahaki sözleşmelerde daha iyi şartlarda daha 
iyi sonuçlar almak en büyük temennimizdir. Bu 
sözleşme sürecinde çalışmalarıyla sürece destek 
olan YERELSEN’e ve işçi sendikamıza teşekkür 
ediyor ve sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum.” 
Yapılan konuşmalar sonunda imzalar atıldı.

Söğütlü’de Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
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Sendikamız üyelerinden Sakarya’nın Geyve 
Belediyesi’nde yeni dönem toplu iş sözleşmesi 
görüşmeleri nihayete erdi. İşveren adına 
görüşmelere katılan sendikamız ile Hizmet-İş 
Sendikası arasında gerçekleşen ve 33 belediye 
işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi 7 Mart 
2017 tarihinde Geyve Belediyesi’nde imzalandı.

Geyve Belediyesinde gerçekleşen toplantıya 
Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Muhasebe 
Personeli Fuat Barutçu’nun yanı sıra sendikamız 
uzmanlarından Yavuz Altınışık ve Cavit Tokpınar 
katıldı. İşçileri temsilen Hizmet-İş Sendikası 
Sakarya Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir, 
sendika yetkililerinden Osman Kasapoğlu, Ertuğrul 
Akbaş ve işyeri temsilcilerinin de hazır bulunduğu 
toplantı sonucunda işçi sendikasının 79 maddelik 
sözleşme taslağı üzerinden bir yıllığına anlaşmaya 
varıldı. 

Manisa’nın Şehzadeler Belediyesi’nde 31 beledi-
ye çalışanını ilgilendiren toplu iş sözleşmesi gö-
rüşmeleri dördüncü oturumunda masada bitti. 
İşveren adına görüşmelere katılan sendikamız ile 
Hizmet-İş sendikası arasında yapılan toplu iş söz-
leşmesi görüşmeleri 23 Ocak 2017 tarihinde baş-
kanlık makamında imzalandı.

İlk oturumuna 23 Kasım 2017 tarihinde başlanan 
sözleşme görüşmeleri 62 maddelik sözleşme 
metni üzerinden, her iki tarafın mutabakatıyla ba-
ğıtlandı. Yapılan imza törenine Şehzadeler Beledi-
yesi Başkanı Ömer Faruk Çelik, Başkan Yardım-
cısı Ahmet Songüler, İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürü Osman Uzun ve Mali Hizmetler Müdür 
vekili Bayram Akkaya’nın yanı sıra sendikamızın 
Genel Sekreter Yardımcısı Yahya Bilgin ile sendika 
uzmanlarından Melih Kuran katıldı.

Yapılan imza törenine belediye çalışanlarını tem-
silen Hizmet-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı 
Turan Karafil, Şube Sekreteri Muhsin Seven ve iş-
yeri temsilcisi Mustafa Altıparmak katıldı.

Atılan imzalar sonrasında değerlendirmede bulu-
nan Başkan Çelik iki yıllığına yapılan sözleşmenin 
masada bitmesinden memnun olduklarını bildi-
rerek sözleşmenin Şehzadeler’e ve Şehzadeler 
Belediyesi çalışanlarına hayırlı uğurlu olmasını 
diledi. 

Geyve’de Toplu İş 
Sözleşmesi İmzalandı

Şehzadeler’de Toplu İş 
Sözleşmesi İmzalandı
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Sendikamızın üyelerinden Sakarya’nın Taraklı 
Belediyesi’nde uygulanmak üzere akdedilecek 
yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 
nihayete erdi. Taraklı Belediyesi’nde işveren adına 
görüşmelere katılan sendikamız ile Hizmet-
İş Sendikası arasında gerçekleşen toplu iş 
sözleşmesi 13 Şubat 2017 tarihinde taraflar arası 
mutabakatla masada bağıtlandı.

Sendikamız ile Hizmet-İş Sendikası yetkilileri ara-
sında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi anlaşma 
toplantısında Taraklı Belediyesi’ni Belediye Baş-
kanı Tacettin Özkaraman ve Muhasebe Persone-
li Özcan Koylan temsil etti. İşveren vekili  olarak  
YERELSEN adına sendikamız uzmanlarından Ya-
vuz Altınışık, Cavit Tokpınar ve sendika danışmanı 
Ertuğrul Özcan da anlaşma toplantısında yer aldı.

İşçi  sendikasından   ise   Hizmet-İş   Sendikası  
Sakarya Şube Başkanı M. Mesut Gökdemir’in yanı 
sıra sendika yetkililerinden Ertuğrul Aktaş ve iş-
yeri temsilcisinin de hazır bulunduğu imza sonra-
sında Başkan Tacettin Özkaraman 80 maddeden 
oluşan ve iki yıllığına yapılan yeni dönem toplu iş 
sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı uğurlu olma-
sını diledi. 

Rize’nin Fındıklı Belediyesi’nde sendikamızca 
yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 
anlaşmaya varıldı. Anlaşma öncesi sendikamız 
yetkilileri Belediye Başkanı Adnan Özbalaban’ı 
makamında ziyaret ederek sözleşme hakkında 
bilgi verdi. 

İki yıllığına uygulanacak yeni dönem toplu iş söz-
leşmesi görüşmesinin son toplantısı 17 Mart 2017 
tarihinde yapıldı. Fındıklı Belediyesi’nde işveren 
adına görüşmelere katılan sendikamız ile Bele-
diye İş Sendikası arasında gerçekleşen anlaşma 
toplantısında taraflar arası mutabakatla sözleş-
me bağıtlandı.

Fındıklı Belediyesinde yapılan anlaşma toplantı-
sına Fındıklı Belediye Başkanı Adnan Özbalaban, 
Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ertören ve Mali Hiz-
metler Müdürü Feyzi Özgümüş’ün yanı sıra sen-
dikamız uzmanlarından Hasan Tenlik ve Murat 
Aslan katıldı.  Belediye İş Sendikası Şube Başkanı 
Numan Öztürk ve iş yeri temsilcilerinin de imzası 
ile 45 maddelik toplu iş sözleşmesi yürürlüğe gir-
miş oldu.

Taraklı’da Toplu İş 
Sözleşmesi İmzalandı

Fındıklı’da Toplu İş 
Sözleşmesi İmzalandı
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Karasu Belediyesi işçilerinin heyecanla beklediği 
toplu iş sözleşmesi müzakereleri her iki tarafın 
da varmış olduğu mutabakat sonucunda 22 Şu-
bat 2017  tarihinde  imza  altına  alındı.  Karasu 
Belediyesi’nde işveren adına toplu iş sözleşmele-
ri müzakerelerini takip eden sendikamız ile Hiz-
met-İş sendikası arasında gerçekleşen toplu iş 
sözleşmesi toplantılarına Karasu Belediye Baş-
kanı Mehmet İspiroğlu iştirak etti.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen toplantıda 
sendikamızı, sendika uzmanlarından Yavuz Altınışık, 
Cavit Tokpınar ve sendika danışmanı Ertuğrul 
Özcan temsil etti. İşçileri temsilen Hizmetİş 
Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mehmet 
Mesut Gökdemir, sendika yetkililerinden Osman 
Kasapoğlu, Ertuğrul Akbaş ve işyeri temsilcilerinin 
de hazır bulunduğu toplantı sonucunda işçi 
sendikasının 80 maddelik sözleşme taslağı 
üzerinden gerçekleştirilen görüşmelerde idari 
maddeler ile işçi ücretlerine yönelik maddeler 
üzerinde uzlaşmaya varıldı. İmza töreni sonrasında 
açıklamada bulunan Başkan İspiroğlu imzalanan 
sözleşmenin belediyeye ve belediye çalışanlarına 
hayırlı olmasını diledi.

Karasu’da Toplu İş 
Sözleşmesi İmzalandı

Sakarya’nın Ferizli Belediyesi’nde işveren vekili 
olarak sürdürdüğümüz toplu iş sözleşmesi görüş-
melerinde imzalar atıldı.  6 Ocak tarihinde başla-
yan ve 22 belediye çalışanını ilgilendiren toplu iş 
sözleşmesi görüşmeleri 09 Şubat 2017 tarihinde 
taraflar arasında varılan mutabakat ile bağıtlan-
dı. 61 maddelik sözleşme metni üzerinden yapılan 
görüşmeler sonucunda, sosyal ve idari maddeler 
her iki tarafın mutabakatıyla düzenlenerek iki yıl-
lığına yürürlüğe girmiş oldu. 

Başkanlık makamında yapılan anlaşmaya Ferizli 
Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, Başkan Yardım-
cısı Erdoğan Özkan ile sendikamızın uzmanla-
rından Yavuz Altınışık, Cavit Tokpınar ve sendika 
danışmanı Ertuğrul Özcan katıldı. İşçi sendika-
sından ise Belediye İş Sendikası Kocaeli Şube 
Başkanı Osman Şar ve sendika yetkilileri yer aldı. 
Anlaşma sonrasında kısa bir açıklamada bulunan 
Başkan Ahmet Soğuk, “Ferizli Belediyesi olarak 
her daim işçilerimizin yanındayız. Onların başarısı 
belediyemizin başarısıdır. Belediyemizin imkânla-
rı ölçüsünde gereken iyileştirmeyi yapmış olma-
nın mutluluğunu yaşıyoruz. Yapılan sözleşmenin 
belediyemize, işçilerimize ve tüm Ferizli halkına 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Ferizli’de Toplu İş 
Sözleşmesi İmzalandı



Kars - Ani Harabeleri
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HAZINDAK YAYLASI - RİZE
Şehir hayatının gürültüsünden kaçıp ahşap evlerin otantik ha-
vasını solumak isteyenler için görülmesi gereken yerlerden 
biridir Hazındak Yaylası. Ayder Yaylası’ndan veya Pokut Yayla-
sı’ndan bir saatlik yürüyüşle ulaşabileceğiniz Hazındak Yayla-
sı’ndaki ahşap evlerin sadece işçiliği bile görenleri büyüleyecek 
güzelliğe sahiptir.

Ayder Yaylası’nın aksine bölgede konaklama tesisi olmaması 
ise kalmak isteyenler için en büyük eksiklik. Oksijeni doyasıya 
soluyabileceğiniz, bulutların üzerinde yürüyebileceğiniz, ahşap 
evlerin otantik havasına kendinizi bırakacağınız yeşilin bin bir 
tonuyla insana yaşama sevinci veren bu tabiat harikası ölme-
den önce kesinlikle görülmeli. 

SİS DAĞI - GİRESUN
Denize yakınlığı sebebiyle oluşan yoğun sislerle olağanüstü bir 
görsel şölene dönüşen Sis Dağı Doğu Karadeniz sıradağlarının 
uzantılarından biridir. Görele ilçe sınırları içerisinde üzerinde 
yirmiyi aşkın yayla bulunan ve sahile 40 km. uzaklıkta olan Sis 
Dağı’na merkezden 1.5 - 2 saatte ulaşılmaktadır.

Yüksekliği 2182 metre olan Sis Dağı’nın deniz seviyesinden en 
çabuk ulaşılan ve en yüksek yer olması ise önemini daha da 
artırmaktadır. Olağanüstü güzelliği keşfedildikten sonra ziya-
retçi sayısı artan Sis Dağı’nda yılın belli dönemlerinde şenlikler 
yapılmaya başlanmış. 

KAYAKÖY – MUĞLA
Fethiye’ye on beş, Ölüdeniz’e ise yedi km uzaklıkta küçük bir 
yerleşim yeri olan Kayaköy’de, Rumlar ve Türkler uzun yıllar 
bir arada yaşamışlardır. Tarihi M.Ö. 3000’lere dayanan ve antik 
dönemlerde ‘Karmylassos’ adıyla bilinen Kayaköy, Osmanlı İm-
paratorluğu’nun son dönemlerinde ise ‘Levissi’ olarak anılan 
üç bin nüfuslu bir Rum köyüymüş.

Bahar aylarında ziyaretçi akınına uğrayan Kayaköy, mimari ya-
pısı, dar sokakları, kiliseleri ve etkileyici doğasıyla günümüze 
kadar varlığını devam ettirebilmiştir. Yamaç boyunca birbirinin 
güneşini kesmeyecek şekilde sıralanan taş evleriyle antik bir 
hava oluşturan Kayaköy görülmesi gereken yerler arasında 
önemli bir yere sahiptir.
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MAÇAHEL – ARTVİN
Artvin illinin Borçka ilçesine bağlı Camili, Düzenli, Maral, Efe-
ler, Kayalar ve Uğur isimli altı köyden oluşan harika vadinin 
adıdır Maçahel.  UNESCO tarafından uluslararası öneme sahip 
karasal ve kıyı ekosistemlerinin olduğu, biyolojik çeşitliliğin ko-
runması, ekonomik kalkınma ve kültürel değerlerin devamlılığı 
arasındaki çatışmaların sürdürülebilir bir şekilde çözülmesine 
dönük temel bir yaklaşım olan biyosfer rezervi olarak nitelenen 
ülkemizdeki tek alandır.

Yemyeşil bir coğrafya, el değmemiş bir doğa. Adeta yeryüzüne 
indirilmiş bir cennet havası taşır. Şelalesi, yeşili ve doğallığıyla 
şehirden sıkılmış insanlar için ab-ı hayat. 

VAKIFLI – HATAY
Musa Dağı’nın eteklerinde yer alan Vakıflı, Türkiye’nin tek Er-
meni köyüdür. Yediveren tabir edilen portakal ve limon ağaçla-
rıyla ayrı bir güzelliğe bürünen Vakıflı’da Ermeni kültürünü ve 
yöresel lezzetleri ziyaretçilerini bekliyor.

Nefis bir doğa içinde, portakal ve turunç ağaçlarının ortasında, 
tarihi kilisesi ve binaları ile köy yaşamının, turunç ve portakal 
ağaçlarının eşliğinde, uzaktan deniz manzaralı ancak rakım 
olarak yüksekte bir dağ köyü burası.  Türkiye’nin en lüks ve en 
turistik köylerinden biridir. Ağustos ayındaki bağbozumu za-
manı köyün yıl içindeki en hareketli günleridir.

DOĞANBEY KÖYÜ – AYDIN
Aydın ili, Söke ilçesine bağlı olan Doğanbey köyü Söke’ye yak-
laşık 32 km mesafededir. Kuşadası ve Söke arasındaki Dilek 
yarımadası - Büyük Menderes deltası milli parkı sınırları içinde 
bulunan ve eski adı Domatia olan Doğanbey köyü, eski bir Rum 
köyüdür.

1924 yılındaki mübadelede Rumların köyü terk etmeleri sonu-
cunda yerlerine Selanik göçmenleri yerleşmiştir. Görkemli taş 
evleri ve sessiz sokaklarında huzurun başkenti olan köy, Söke 
ve Dilek Yarımadası’nın tam ortasında konumlanıyor. 
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1928‘in Mart ayında, telefon operatörü olarak çalışan anne Chris-
tine Collins (Angelina Jolie), sakin bir cumartesi sabahında işe git-
mek üzere evden ayrılırken dokuz yaşındaki oğlu Walter ile veda-
laşır. Akşam evine döndüğünde her ebeveynin en büyük kâbusuyla 
yüz yüze gelir: Biricik oğlu kayıptır. Polis tarafından yoğun bir ara-
ma çalışması başlatılır. Ancak küçük Walter en ufak iz bırakmadan 
ortadan kaybolmuştur. Ta ki aylar sonra polisten haber gelinceye 
dek Collins için umutlar tükenmiştir. Christine‘in oğlu olduğunu id-
dia eden bir çocuk bulunmuştur. İtibarını kurtarmak isteyen polis, 
Collins ile evladının kavuşmasını medya önünde bir reklam etkinliği 
gösterisi olarak organize etmeyi tasarlar.

Sayısız polis, medya organı, fotoğrafçı arasında allak bullak olup adeta serseme dönen Christine, getirilen çocuğu 
evine almaya ikna olur. Ancak yüreğinin derinliğinde kendisine getirilen çocuğun oğlu Walter olmadığının bilin-
cindedir. Gerçek bir hikâyeden alınmıştır ifadesi ile başlayan film ilerleyen sahnelerde seyirciyi derinden sarsan 
bir drama dönüşmektedir. Filmde asıl göze çarpan detaylar, Christine Collins‘in, oğlunu, polis teşkilatına rağmen 
aramaya devam etmesi ve bir annenin evladını nasıl iyi tanıdığını, bu uğurda neler yapabileceğini gösteren detay-
lardır. Western filmlerinin karizmatik oyuncu ve yönetmeni Clint Eastwood umudun ne demek olduğunu ilikleri-
mize kadar hissedebileceğiniz bir filme imza atmıştır.

CHANGELING
Yönetmen: Clint Eastwood 

THE SALESMAN
Yönetmen: Asghar Farhadi
2017 Oscar Ödülleri Yabancı Dilde En İyi Film aday adayı olan The 
Salesman - Satıcı; Tahran’da yaşayan ve taşındıkları dairenin kiracı-
sıyla ilişkili bir olay nedeniyle hayatları bir anda değişen genç bir çif-
tin hikâyesi üzerinden insan ilişkilerinin karmaşıklığına odaklanıyor.

İranlı yönetmen Ashgar Farhadi’nin 2012’de Oscar kazanan “Bir Ay-
rılık” filminin ardından Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar aday 
adayı olan ikinci filmi “Satıcı” sinemaseverlerle buluştu.

Başrollerini Shahab Hosseini ve Taraneh Alidoosti’nin paylaştığı film-
de; Tahran’da yaşayan genç çift Emad ve Rana, oturdukları apartman 
dairesi hasar görünce yeni bir daireye taşınmak zorunda kalır. Daire-
nin önceki kiracısıyla ilişkili bir olay, çiftin hayatını bir anda değiştirir.

Kendine has özellikleriyle, sıradan bir çift olan ve tiyatroyla uğraşan 
Emad ve Rana; bir anda kendilerini, kişiliklerinin umulmadık yönle-
rini ortaya çıkaran bir durumun içinde bulurlar. Toplumsal sorunlara 
dair bir anlatı, ahlaki bir hikâye olarak ya da izleyicinin zihin yapısına göre bambaşka bir açıdan değerlendirile-
bilecek olan film; Ashgar Farhadi’nin önceki filmlerinde olduğu gibi insan ilişkilerinin, özellikle de aile içindeki 
ilişkilerin karmaşıklığına odaklanıyor. İran sinemasının güçlü soluğu Ashgar Farhadi, ahlaki açılımları ve İran 
toplumuna getirdiği derin çözümlemelerle bir kez daha insan davranışlarının dehlizlerine iniyor.
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KABAKÇIĞIN HAYATI
Yönetmen: Claude Barras

CANIM KARDEŞİM
Yönetmen: Ertem Eğilmez

Kabakçık, dokuz yaşındaki bir oğlan için ilginç bir takma ad olabi-
lir, ama onun kendine has hikayesi aslında şaşırtıcı derecede ev-
rensel. Annesinin ani ölümünden sonra Kabakçık, yardımsever bir 
polis memuru olan Raymond tarafından kendisiyle aynı yaşlardaki 
çocukların olduğu bir yetimhaneye bırakılır.

Başlarda Courgette bu yeri düşmanca ve yabancı olarak görse de 
polis memurunun da yardımıyla yeni arkadaşlar edinecek, güven-
meyi, kendine yeni aile kurmayı ve gerçek sevgiyi öğrenecektir. 
Kabakçık önceleri bu garip ve zaman zaman düşmanca olan yeni 
mekânda kendine bir yer bulmakta zorlanır.

Ancak Raymond’ın yardımı ve yeni bulduğu arkadaşları sayesinde, 
zamanla güvenmeyi, gerçek sevgiyi ve kendine ait yeni bir aile bul-
mayı başaracaktır.

Senaryosunu Tomboy‘un yönetmeni ve senaristi Céline Sciamma 
yazdı. Hem karanlık hem naif tarzıyla her yaştan izleyiciye hitap 
eden film, dünya prömiyerini “Cannes‘ın Yönetmenlerin 15 Günü” 
Bölümü‘nde yaptı.

Film, yetiştirme yurdunda kalan, farklı hikayeleri olan fakat benzer acılara sahip çocukların yaşamını çarpıcı bir 
şekilde ele alıyor. Açılış sahnesi yürek parçalasa da az buçuk gülümseten, gülümsetip yürek yakıp sona eren bir 
film olarak Kabakçığın Hayatı, çocuklardan ziyade yetişkinlere yönelik bir içerik sunuyor. 

Küçük Kahraman, ağabeyi ve ağabeyinin sadık arkadaşı Halit, birlik-
te yoksul ama neşeli bir hayat sürdürmektedir. Devamlı bir işleri ol-
mayan ve günlerini daha çok aylaklıkla geçiren bu ikilinin tek amacı 
Küçük Kahraman‘ın okuması ve hayatını kurtarmasıdır. Parasızlığa 
rağmen keyifli bir hayat geçiren bu küçük ailenin mutluluğu öğret-
menin Kahraman‘la ilgili bir gerçeği ortaya çıkarmasıyla son bulur. 
Yapılan sağlık taramalarının ardından kan kanseri olduğu anlaşılan 
Kahraman‘ın en büyük isteği ise bir televizyondur. Halit ve ağabey 
bundan sonra tüm güçlerini bir televizyon alabilmek için harcaya-
caktır. Filmde kaybedecek hiçbir şeyi olmayanların, mutsuzluğun, 
bazı yorumculara göre ahlâksızlığın, hatta edebiyattaki karşılığıy-
la “aylaklığın” resmini öyle rahat görürüz ki, bambaşka ama bize 
tanıdık bir dünyanın kapısından içeriye girmiş oluruz. Özellikle İs-
tanbul’a 70’li yıllarda akan göç dalgaları neticesinde kurulan gece-
kondu semtlerinin özellikleri, sosyolojik dağılmayı çok net yansıtılır 
filmde.

Kaybedecek hiçbir şeyi, bir çevresi, işi, statüsü, prestiji, ailesi ve 
hatta evi olmayan insanların hayatında kaybedebilecekleri tek şeyi, 
yani umutsuzluğu belki de işlenebilecek en güzel şekilde işlenmiş-
tir. Birçok karede, modern sitelerin arka planında kendi halinde yaşayıp giden, toprak yollu, altyapısız ve çamur 
içinde olan, derme çatma kapılı bahçeli, sıvasız, her biri ayrı renk gecekondular gösterilir. Bu anlamda 70’li yılla-
ra ait dönemsel bir havası vardır. 



Oyunla Öğrenme*

Zor konu ve soyut kavramların öğretiminde eği-
timciler oyun süreçlerinden medet umarlar. Çün-
kü bilinir ki, çocuklar oyun oynarken üst düzeyde 
bir öğrenmeyi de gerçekleştirebilirler. Ama öğ-
renilen konular genelde yetişkinlerin istedikleri 
bilgiler değildir, oyunun bilgileridir. Çocuk, yetiş-
kinlerin yönlendirmesiyle oynadığını, yani oyunu-
na dışsal bir beklenti katıldığını hissettiği anda o 
etkinlik oyun vasfını yitirir.
Örneğin çocuğun zevk için kitap okuması ona bir 
oyun hazzı verir. Ancak öğretmeninin, “her gece 
yatmadan mutlaka yarım saat kitap okuyun” veya 
“on beş günde bir kitap okuyup özetini getirin” 
tarzındaki yönlendirmesiyle okunan kitaptan ço-

cuklar oyun mutluluğu alamazlar. Bu şekilde ki-
tap okumaya alıştırmaya çalışmak çocuklar için 
pek elverişli değildir. Onlara külfet gibi gelir, hatta 
okumaktan soğurlar.
“İki oğlum arasında 5-6 yaş fark vardır. İlk oğluma 
özenle kitaplar alıp masallar okudum, okumayı 
sevdirmeye çalıştım. Çok başarılı olduğum söyle-
nemez! İkinci oğlumu yetiştirirken tesadüfen bir 
özelliğin farkına vardım; ona da masallar oku-
yordum. O kendi kendine oynarken, masallardaki 
bazı olay ve kahramanları oyunlarında kullanma-
ya çabalıyordu. Zamanla oğlumla birlikte masal-
ları kendi oyuncaklarımızla tiyatro gibi yaşayarak 
oynamaya başladık. Oyuncak plastik köpeği oyun-
da Kırmızı Başlıklı Kız masalındaki kurt olabili-
yordu, legolardan korkunç bir dev yapıyorduk veya 
cadının şatosunu inşa ediyorduk. Yerdeki halının 
yaprak desenlerinden oluşan şakacıktan orma-
nımızda çığlıklar atıyorduk, bazen masalı istediği-
miz gibi değiştiriyorduk. Oğlum çok eğleniyordu. 
Henüz okul yaşına gelmeden okuyabilmek için 
büyük bir istek duymaya başladı. Okuyamadığı 
için eksiklik duyuyordu. Zamanla bir kitap kurdu-
na dönüştü neredeyse. Çok okuyan, severek oku-
yan, hızlı okuyan ve yaşına göre kelime hazinesi 
geniş bir birey haline geldi. Yıllar sonra küçüklü-
ğünü hatırlarken, okuduğumuz değil “oynadığı-
mız” masalları ve oynarken yaşadığı mutluluğu 
unutamadığını ifade ediyor.”

ÇOCUKve

OYUN
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Oyunlar, oyuncaklı veya oyuncaksız, tek başına 
veya arkadaş ile oynanabilir. Her halükârda oyu-
nun çocuklar açısından birçok işlevi vardır. Bu iş-
levlerin çocuğun ruh ve beden sağlığı için ne denli 
önemli olduğunun farkına özellikle anneler var-
mış olsalardı, her gün yerleri defalarca cilalamayı 
bir tarafa bırakıp çocuklarıyla oyun oynarlardı. Ço-
cukların evde oyuncaklarını özgürce yaymalarına 
izin verirlerdi, kızmazlardı ve onlarla bizzat kendi-
leri de oynarlardı.
Çocuğun oyuncağa olduğu kadar arkadaşa da ih-
tiyacı vardır. Bilinir ki çocuklar bir arkadaş bulduk-
ları zaman oyuncağa ihtiyaç duymayabilirler. Ne 
onları sokağa salıvermek ne de oyuncak odasına 
hapsetmek oyunun işlevlerini yerine getiremez.

Çocuklar Çocukluğunu Yaşamalılar
Çocuk oyunları merak ve heyecan uyandırıcı özel-
likleriyle de dikkat çekerler. Yarışlar, rekabetler 
doyasıya yaşanır. İcat ve keşiflere açıktır. Lider 
vasfını haiz karakterler grup oyunlarında kendini 
gösterir. Bazı büyük adamların çocukluk arkadaş-
ları onlar hakkında konuşurlar. Ve daha o yaşlarda 
bir takım vasıflarından bahsederler.
Kısaca oyun oynayamamış kimseler çocukluğunu 
“yaşanmamış” kabul ederler. Haksız da sayılmaz-
lar yani...
Kent çocukları oyun yönünden kasabalı çocuk-
lara nazaran daha şanssızdırlar. Bir çoğu plastik 
oyuncak deposunu andıran odalarında kendi ha-
line terkedilmiş durumdadırlar. Mümkün oldu-
ğu kadar erken yaşta, evden bir an önce kreş ve 
okul gibi kurumlara havale edilerek aileler üzer-
lerinden sorumluluklarını atmış olurlar. Çocuk 
gözünde durum aynen böyledir. Maalesef ki özel 
veya tüzel birçok okul öncesi eğitim kurumu “ço-
cuk toplama kampına” benzemektedir. Okul çağı 
da yeterince oyuna açık değildir. Kentlerde so-

kak veya mahalle arkadaşlığı zaten çok sınırlıdır. 
Okullarda ise genelde ikili öğretim uygulaması 
olduğu için, çocuklar okul arkadaşlarıyla oynaya-
cak zaman bulamamaktadırlar. Çalışan annelerin 
çocuklarının okul dışı zamanları da etüd merkez-
lerinde gelip geçmektedir.
Özetle söylemek gerekirse: “Oyun” basit gibi gö-
rünen bir olgudur, ancak çocuklar söz konusu ol-
duğunda çok ama çok ciddiye alınmalıdır.
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Kent çocukları oyun yönünden kasabalı çocuklara na-
zaran daha şanssızdırlar. Bir çoğu plastik oyuncak de-
posunu andıran odalarında kendi haline terkedilmiş 
durumdadırlar. Mümkün olduğu kadar erken yaşta, 
evden bir an önce kreş ve okul gibi kurumlara havale 
edilerek aileler üzerlerinden sorumluluklarını atmış 
olurlar. Çocuk gözünde durum aynen böyledir. 

* Kaynak: Ayşe İzci,Semerkand Dergisi, 01/2005
   Fotoğraf: Yavuz Altınışık



Etkin ve sürekli hizmet anlayışı ile 
yürütülen çalışmalarla verimli bir 
yılı geride bırakan Mustafakemal-
paşa Belediyesi, 2016’da ‘bütün 
şehir’ uygulamasıyla birlikte ivme 
kazanan gelişim sürecinin farkını 
yeni yatırımlara kavuşarak yaşadı.
Şehrin çehresini değiştirecek pres-

tij projelerin başında gelen Gençlik Merkezi Sosyal 
Yaşam ve Spor Tesisleri ile birlikte alt yapı hamle-
sinin ilk girişimi olan Atık Su Arıtma Tesisleri’nin 
temeli atılırken, çöp sorunu ise yaz aylarında hiz-
mete açılan Katı Atık Aktarma İstasyonu’yla tarihe 
karıştı.
Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, 2016 yılında ha-
yata geçirilen ulaşım, altyapı, temizlik, çevre ve 
spor yatırımları, kültürel ve sosyal hizmetler ile 
kırsal kalkınma hamlelerini değerlendirdi.
Kuruluşunun 135. yılını kutlayan Mustafakemal-
paşa Belediyesi’nin 100 binlik nüfusu, 131 mahal-
lesi ve 640 km’lik yol ağıyla Bursa’nın hizmet alanı 

Mustafakemalpaşa halkının kendilerine duyduğu güveni boşa çıkarmadıklarını söyleyen 
ve taahhütte bulundukları projeleri tek tek hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını 
belirten Başkan Sadi Kurtulan, hedeflerinin Mustafakemalpaşa’yı her yönüyle bir cazibe 
merkezi haline getirmek olduğunu vurguladı.

en büyük bölgelerinden biri olduğunu söyleyen 
Başkan Sadi Kurtulan, sağlam ve kararlı atılım-
larla bu potansiyeli yeni projelerle buluşturmayı 
hedeflediklerini belirtti.

Sosyal Yaşamın Yıldızı Parlıyor
Mustafakemalpaşa’nın sosyal yaşam alanlarına 
olan ihtiyaçları modern uygulamalarla projelen-
diriliyor. 
Yılların özlemi olan Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam 
ve Spor Tesisleri’nin yapımı için düğmeye bastık-
larını dile getiren Belediye Başkanı Sadi Kurtulan; 
“ Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Mustafakemal-
paşa Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 
ile birlikte 37 dönümlük alan üzerinde hayata ge-
çirdiği bu vizyon projenin temelini attık. Spor, sa-
nat ve kültür bu merkezde gençlerle buluşacak. 
Yüzme havuzu, tenis kortları, spor salonları, sa-
halar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, konferans ve 
sergi salonlarının içinde bulunacağı bu kompleksi 
hızla tamamlamayı planlıyoruz “ dedi.
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Mustafakemalpaşa
2016’da vites yükseltti 



Sosyal ve Kültürel Belediyecilik
Sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışıyla gerçek-
leştirilen projelerle dayanışma ruhunu arttırarak 
kişisel gelişime güç katan Mustafakemalpaşa 
Belediyesi, Uğur Böceği Kültür Merkezi ile bu yıl 
üç bin kursiyere daha sanatsal ve mesleki beceri 
kazandırdı.
13 şube ve 27 branşta kurs eğitimlerine devam 
eden Uğur Böcekleri’nin sosyal belediyeciliğin 
güçlü bir uzantısı olduğunu söyleyen Başkan Kur-
tulan;” Bu merkezimiz, MBB Altın Karınca Beledi-
yecilik Ödülü’nü de kazanarak başarılarını taçlan-
dırdı. Mehter takımından bölge tiyatrosuna, TSM 
Korosu’ndan uluslararası şenliklere ev sahipliği 
yapan birçok kültürel aktiviteyi Mustafakemal-
paşalılarla buluşturduk. 500 başarılı öğrencimizi 
Çocuk Köyü etkinliği ile ödüllendirdik. Okul bah-
çelerinden başlayarak dersliklere kadar eğitim 
kurumlarının eksikliklerini gidermek için yürüttü-
ğümüz birçok çalışmaya 11 bin öğrenciyi kapsa-
yan ‘Online Eğitim Projesi’ni de ekledik. 7-14 yaş 
grubundaki 160 çocuğumuz ise ücretsiz olarak 
yaz döneminde yüzme kursunda buluştu. Kentin 
tarihsel, sosyal, kültürel ve ekonomik değerleri-
ni gün yüzüne çıkarmak, gelecek için hedeflenen 
atılımlara yeni bakış açıları kazandırmak amacıy-
la Uluslararası Üçüncü Mustafakemalpaşa Sem-
pozyumu’nda bilim insanlarını buluşturduk. Üç 
gün süren bu sempozyumun bildirileri, bir kitap 
halinde kent belleğindeki yerini aldı. Genç kuşak-
lar ile şiir arasında olgun bir iletişim kurulmasına 
öncülük eden şiir festivalinin dördüncüsünü de 16 
şairin katılımıyla düzenledik. Türk Dünyası Kültür 
Şöleni’nin de ise 16 ülkeden gelen misafirlere ev 
sahipliği yaparak hem yeni dostluklara kapı açtık 

hem de kültürel ve sportif aktiviteler gerçekleş-
tirdik. Kültür gezilerimizi ise periyodik aralıklarla 
sürdürüyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş sokak if-
tarlarını tekrar canlandırdık. Beş ayrı mahallede 
3.500 kişiyle bir sofra etrafında buluştuk. Rama-
zan ayında evlad-ı fatihan topraklarında yaşayan 
soydaşlarla belgeseller aracılığı ile gönül köprü-
müzü güçlendirdik.
Ayrıca Muharrem Ayı’nda geleneksel aşure ikra-
mımızı beş bin kişiyle paylaştık.
Yeni istihdam alanları oluşturmak ve iş kurma 
hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için de gi-
rişimcilik destek programı, toplum yararına çalış-
ma projeleri ve mesleki eğitim kurslarına öncülük 
ediyoruz. Bu kapsamda, 270 kişi girişimcilik des-
tek programından faydalanırken 
İŞ-KUR Hizmet Noktası’ndan da 8.600 kişinin iş 
başvuruları yapıldı. Ayrıca 30 kişiye de belediye 
bünyesinde geçici olarak iş imkânı sağlandı. Tek-
nik altyapısı güçlendirilen Sokak Hayvanları Geçi-
ci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde de bine 
yakın hayvana koruyucu hekimlik uygulaması 
yapıldı. Sokak hayvanlarına yönelik klinik, tedavi, 
bakım, kısırlaştırma ve sahiplendirme hizmetleri 
sürüyor “ dedi.

Sporda Tesisleşme
Mustafakemalpaşa’da sportif faaliyetleri artırmak 
amacıyla tesisleşme hamlesi başlattıklarını söy-
leyen Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, moderni-
ze edilen Şükrü Erdem Spor Tesisleri’nin yanında 
yeni bir spor tesisinin de yapımında sona gelindi-
ğini belirtti. 
Amatör liglerde mücadele eden kulüplere her yıl 
malzeme desteği verildiğini dile getiren Başkan 
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Sadi Kurtulan; “ Spora ve sporcuya ciddi yatırım-
lar yapıyoruz. 11  amatör  kulübün  bulunduğu  
Mustafakemalpaşa’da spor tesislerini çoğaltı-
yoruz. Geçtiğimiz yıllarda Şükrü Erdem Tesisleri 
ve stadını her yönden yeniledik. Kuzey-güney yö-
nünde suni çim 68 metreye 105 metre ölçülerinde 
her türlü idman ve müsabakanın yapılabileceği 
yeni tesislerin yapımı da tamamlandı. Sonra sıra 
Akar Sahası’na gelecek. Bu tesisleşme hamlesini 
sürdüreceğiz. Bugüne kadar birçok başarıya imza 
atan Belediyespor’da basketbol, voleybol, karate, 
tekvando, güreş ve atletizm branşlarına 500 kişilik 
kadrosuyla öz kaynaklarını planlı bir şekilde kul-
lanıyor. Mustafakemalpaşa’nın geleneksel spor 

şenlikleri olan TATLITOP, dama, havacılık, yol ko-
şusu, bilardo ve yağlı güreş festivallerine de her 
yıl geniş bir katılımla ev sahipliği yapıyoruz “ dedi. 

Yeni Dönemde Yeni Yatırımlar
2017 yılının yeni yatımlara kapı açacağını kayde-
den Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, devam eden 
proje çalışmaları hakkında ise şu bilgileri verdi; 
“Dere Boyu Rekreasyon Projesi ihale aşaması-
na geldi. Dere ıslah çalışmaların bitmesiyle bir-
likte yeşilin suyla buluşacağı bu proje, 40 metre 
yüksekliğinde bir kule kafe ile taçlandırılacak. 
Mustafakemalpaşa’nın sosyalleşmesine katkı 
sağlayacak olan Kent Park Projesi’nin de altyapı 
çalışmaları sürüyor. Bin dönümlük alanın tahsis 
işlemlerini yürütüyoruz. Yunus Emre Mahallesi 
Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi’nin projeleri de tamam-
lanılıyor. Bu yatırımla hem pazarcı esnafı modern 
bir alana kavuşacak hem de proje içinde yer alan 
tesisler sosyal ve kültürel yaşamın hizmetine su-
nulacak. Suuçtu Şelalesi’ni de kafelerden büfelere 
her türlü peyzaj düzenlemesiyle yeni bir kimliğe 
kavuşmasını istiyoruz. Bunu için hazırladığımız 
doğa dostu projeyi revize ederek turizme kazan-
dıracağız. Ayrıca Tümbüldek Kaplıcalar Bölgesi’n-
de satın aldığımız oteli termal turizmin hizmetine 
sunmak istiyoruz. Sünlük Mahallesi’nde bulunan 
20 dönümlük arazi üzerine 700 hanenin elektrik 
tüketimini karşılayabilecek güçte GES kurmayı 
planlıyoruz. Bu proje için çağrı mektuplarını aldık, 
bağlantı anlaşmalarını imzaladık. Şehirler arası 
Terminal için ise yer tespiti ve etüt projeler devam 
ediyor. Yeni dönemle birlikte Büyükşehir ile el ele 
vererek bu yatırımlara hız vereceğiz.”
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ÖZÜ: Çalışma saatlerini gösterir kayıtların dosya-
da bulunması halinde tanık beyanlarına göre fazla 
mesai ve çalışma süresi hesaplaması yapılamaz.

T.C
YARGITAY
7. HUKUK DAİRESİ
Esas No : 2014/20010
Karar No : 2015/14610 
Tarihi  : 14.09.2015

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen 
hükmün, Yargıtayca incelenmesi davalılar T.Ş. ile 
K. Ltd. Şti. vekilleri tarafından istenilmekle, tem-
yiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya 
incelendi, gereği görüşüldü:

1- Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de be-
nimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçele-
riyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu de-
lillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine 
göre davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında 
kalan temyiz itirazlarının reddine,

2- Davacı, davalı T.Ş’nin taşeronu olan diğer dava-
lıya aracını kiraladığını, aracı ile birlikte şoför ola-
rak çalıştığını, iş akdinin haksız şekilde feshedildi-
ğini, bildirerek kıdem ve ihbar tazminatı ile ücret, 
fazla çalışma, yıllık izin ve ulusal bayram genel 
tatil ücreti alacaklarının tahsilini talep etmiştir.

Davalılar davanın reddini istemiştir. Mahkemece, 
davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Davacı 
işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı konusunda 
taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. 

Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını 
ispatla yükümlüdür. Ücret bordrolarına ilişkin ku-
rallar burada da geçerlidir. İşçinin imzasını taşı-
yan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin 
delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun 
sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı 
bordroda görünen fazla çalışma alacağının öden-
diği varsayılır.

Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, 
özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, iş-
yeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, faz-
la çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması 
durumunda tarafların, tanık beyanları ile sonuca 
gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen 
genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alı-
nabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunlu-
ğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı araştı-
rılmalıdır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun da kural olarak hafta-
lık çalışma esası benimsenmiştir. Kanunun 41. 
Maddesine göre “Fazla çalışma, Kanunda yazı-
lı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saa-
ti aşan çalışmalardır. 63’üncü madde hükmüne 

FAZLA MESAİ VE ÇALIŞMA 
SÜRELERİNİN HESAPLANMASI
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göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, 
işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal 
haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile bazı hafta-
larda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışma-
lar fazla çalışma sayılmaz”. 63. maddeye göre ise 
“Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde 
haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek 
uygulanır. Tarafların anlaşması ile haftalık nor-
mal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan 
günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile 
farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre 
içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, 
normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denk-
leştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya 
kadar artırılabilir şeklinde kurala yer verilmiştir. 
Ancak 4857 sayılı İş Kanunu ve kanuna ilişkin faz-
la çalışma ve fazla sürelerle çalışma yönetmeliği, 
haftalık çalışma esasının istisnalarına da yer ver-
miştir. Buna göre;

a) Günlük çalışma süresinin onbir saatten fazla 
olamayacağı Kanunda emredici şekilde düzenlen-
diğinden, tespit edilen fazla sürelerin denkleştir-
meye tabi tutulmaması, onbir saati aşan çalışma-
lar için zamlı ücret ödenmesini gerektirmesidir.

b) İş Kanununun 63’üncü maddesinin son fıkrası 
uyarınca sağlık kuralları bakımından günde ancak 
7,5 saat ve daha az çalışılması gereken işlerde, bu 
süreyi aşan çalışmalar fazla mesai ücreti öden-
mesini gerektirir.

c) Maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon, 
tünel inşaatı gibi işlerin yer ve su altında yapılan-
larında, günlük çalışma esası vardır.

d) En önemlisi ise gece çalışmalarında getirilen 
sınırlamadır. Kanunun 69/3. maddesi uyarınca 

“işçilerin gece çalışmaları günde yedibuçuk sa-
ati geçemez”. Kanunda belirtilen bu süre günlük 
çalışmanın, dolayısıyla fazla çalışmanın bir sınırı-
nı oluşturur. Gece çalışmaları yönünden haftalık 
kırkbeş saat olan yasal çalışma sınırı aşılmamış 
olsa dahi, günde yedibuçuk saati aşan çalışmalar 
için fazla çalışma ücreti ödenmelidir. 

Somut olayda dosyada davacının bir dönem ça-
lışma saatlerini gösteren kayıtlar vardır. Bilirkişi, 
kayıt olan dönemlerdeki çalışmaları bu kayıtlara 
göre hesaplamak yerine tanık beyanlarına göre 
ortalama çalışma süresi belirleyerek hesaplama 
yapmıştır. Oysa kayıtlar saat ihtiva etmekte olup 
kayıt olan dönemlerin kayıtlardaki saatler üzerin-
den hesaplanması gerektiği dikkate alınmaksızın 
ortalama almak suretiyle yapılan hesaplamaya 
itibarla sonuca gidilmesi hatalıdır. Dairemizin em-
sal 2014/670 E. ve 2014/18819 E. ve 2014/13187 E. 
ve 2014/22430 K. sayılı dosyalarında da belirtildiği 
üzere; davacının kararı temyiz etmemesi nede-
niyle davalı yararına oluşan usuli kazanılmış hak 
ilkesi de gözetilmek kaydıyla kayıt olan dönemler 
açısından tanık beyanı yerine kayıtlar üzerinde de-
netime elverişli haftalık döküm içerecek şekilde 
yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılarak, çıkacak 
sonuca göre karar vermek gerekirken, fazla me-
sai ücreti yönünden hatalı bilirkişi raporu hükme 
esas alınmak suretiyle karar verilmiş olması boz-
ma nedenidir.

SONUÇ:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenle 
BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde da-
valılar T.Ş. ile K. Ltd. Şti.’ne iadesine, 14.09.2015 
gününde oybirliğiyle karar verildi.
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ÖZÜ: İş Kanunu, 24/1-a uyarınca sağlık sebebi 
ile iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle 
feshi halinde, Mahkemece, işçinin tedavi gördüğü 
hastanelerden raporları temin edilerek; işyerinin 
özellikleri, çalışma koşulları, yapılan işin özellik-
leri bir bütün halinde değerlendirilip bu koşulların 
işçi yönünden oluşup oluşmadığı, işçinin yaptığı 
işin sağlığını doğrudan etkileyip etkilemediği ve 
fesih tarihi itibariyle davacının çalışmasına engel 
olabilecek bir rahatsızlığının bulunup bulunmadı-
ğı buna göre iş sözleşmesini sona erdirmesinde 
zorunluluk bulunup bulunmadığı yönünden sağlık 
kurulu raporu alınarak sonucuna göre kıdem taz-
minatı hakkında bir karar verilmelidir.

T.C
YARGITAY
7. HUKUK DAİRESİ 
Esas No : 2014/20246
Karar No : 2015/14573 
Tarihi  :10.09.2015

Taraflar arasında görülen dava sonucunda veri-
len hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davalı Sağlık 
Bakanlığı vekili tarafından istenilmekle, temyiz is-
teğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelen-
di, gereği görüşüldü:

1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de 
benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal ge-
rekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özel-
likle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik gö-
rülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin 
kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının red-
dine,

2-Davacı iş akdinin haksız ve bildirimsiz olarak 
sona erdirildiğini öne sürerek kıdem ve ihbar 
tazminatları ile fazla mesai, ulusal bayram ve 
genel tatil, hafta tatili ve yıllık izin ücreti alacak-
larının tahsilini talep etmiştir. Davalı, davanın 
reddine karar verilmesini istemiştir. Mahke-
mece, davanın, kabulüne karar verilmiştir.

Taraflar arasında feshin kim tarafından yapıldığı 
ve haklı nedene dayanıp  dayanmadığı  konuların-
da  uyuşmazlık bulunmaktadır.

Davacı, sağlık raporu aldığını, raporunun bitim ta-
rihi olan 26.01.2011 tarihinde işe gittiğini ancak işe 
alınmadığını iddia etmiştir. Davalı ise 26.01.2011 
tarihinde istifa dilekçesi vererek davacının kendi 
isteğiyle ayrıldığını savunmuştur.

Mahkemece, davacı tarafından istifa dilekçesi su-

SAĞLIK KURULU RAPORU SONUCUNA GÖRE 
KIDEM TAZMİNATI ALINABİLİR Mİ?
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nulmasına rağmen davalı tarafından 26.01.2011- 
27.01.2011 -28.01.2011 tarihlerinde sağlık rapo-
runun süresi bittiği halde izinsiz ve mazeretsiz 
olarak işe gelmediğine ilişkin tutanak tutulmuş 
olmasının çelişkili olduğu gerekçesiyle iş akdinin 
işveren tarafından haksız olarak sonlandırıldığı 
kabul edilmiştir.

Dosya içerisinde bulunan 26.01.2011 tarihli istifa 
dilekçesine el yazısıyla ‘’ firmanız bünyesinde dev-
let hastanesi işyerinde mutfak personeli olarak 
çalışmaktayken rahatsızlığım nedeniyle işten ay-
rılmak istiyorum, firmanızdan fazla mesai, ücret, 
yıllık izin vb. alacağım bulunmamaktadır. Gereğini 
arz ederim.’’ yazılmış olup, dilekçede davacının 
imzası bulunmaktadır. Davacı, istifa dilekçesini 
kendisinin yazdığını ve dilekçenin altındaki imza-
nın da kendisine ait olduğunu doğrulamış olup 
dilekçenin içeriğini şirket yetkililerinin söylediğini 
kendisinin de yazdığını, dilekçeyi kendi iradesi ile 
yazmadığını beyan etmiş ise de dilekçeyi baskı al-
tında yazıp imzaladığını ispatlayamamıştır. Davacı 
tanıklarından biri davacının hastalığından dolayı 
rapor almış olduğunu sonra rahatsızlığı nedeniy-
le işten ayrıldığını duyduğunu, diğer davacı tanığı 
ise davacının sağlık durumu elvermediği için ken-
disinin işten ayrıldığını davacıdan duyduğunu be-
yan etmiştir. Deliller birlikte değerlendirildiğinde, 
davacının sağlık nedeniyle istifa yolu ile iş akdini 
kendisinin feshetmiş olduğu haklı nedenle olsa 
dahi akdi fesheden tarafın ihbar tazminatına hak 
kazanamayacağı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, 
mahkemece, ihbar tazminatı talebinin reddi yeri-
ne kabulü hatalı olmuştur.

Dosya, kıdem tazminatı bakımından değerlendi-
rildiğinde, davacının rahatsızlığı rapora göre ‘’ser-

vikal diskopati’’ olup, söz konusu rapor beyin ve 
sinir cerrahisinden alınmıştır. 4857 sayılı İş Ka-
nunu, 24/1-a fıkrasında “iş sözleşmesinin konu-
su olan işin yapılması, işin niteliğinden doğan bir 
sebeple işçinin sağlığı ve ya yaşayışı için tehlikeli 
olursa” düzenlemesi ile işçiye derhal fesih hakkı 
tanımaktadır.

Davacı, sağlık sebebi ile iş sözleşmesini feshetti-
ğine göre, Mahkemece davacının tedavi gördüğü 
hastanelerden raporları temin edilerek; İş Kanu-
nu, 24/1-a‘daki işyerinin özellikleri, çalışma ko-
şulları, yapılan işin özellikleri bir bütün halinde 
değerlendirilip bu koşulların işçi yönünden oluşup 
oluşmadığı, işçinin yaptığı işin sağlığını doğrudan 
etkileyip etkilemediği ve fesih tarihi itibariyle da-
vacının çalışmasına engel olabilecek bir rahat-
sızlığının bulunup bulunmadığı buna göre iş söz-
leşmesini sona erdirmesinde zorunluluk bulunup 
bulunmadığı yönünden sağlık kurulu raporu alı-
narak sonucuna göre kıdem tazminatı hakkında 
bir karar verilmelidir.

Mahkemece, bu husus gözetilmeden eksik araş-
tırma ile kıdem tazminatı talebinin kabulüne ka-
rar verilmesi bozma nedenidir.

3-Dava dilekçesinde hafta tatili ücreti alacağı 
da talep edilmiş olmasına rağmen mahkemece 
bu talep hakkında olumlu olumsuz bir hüküm 
kurulmadan karar verilmiş olması da ayrı bir 
bozma nedenidir.

SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle 
BOZULMASINA, 10.09.2015 gününde oybirliğiyle 
karar verildi.
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29.01.2016  tarihinde kabul edilen ve 10.02.2016 
tarihli, 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlar-
da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile İş Kanu-
nu’nun 13. Maddesi ile 74. Maddesinde değişiklik 
yapılmıştır.

Yapılan  düzenlemelerle işçilere yeni bazı haklar 
getirilmiştir.

1 - ÇOCUĞU OLANLARA VE EVLAT EDİNENLERE 
KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKI
6663 sayılı Yasa’nın 21. maddesi ile İş Kanunu 13. 
Maddesine yeni  fıkralar eklenmiş ve çocuğu olan-
lara kısmi zamanlı çalışma hakkı tanınmıştır.

MADDE 21- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Ka-
nununun 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar 
eklenmiştir.

“Bu kanunun 74 üncü maddesinde öngörülen 
izinlerin bitiminden sonra mecburi ilköğretim ça-
ğının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar 
bu maddeye göre ebeveynlerden biri kısmi süre-
li çalışma talebinde bulunabilir. Bu talep işveren 

6663 SAYILI TORBA YASA İLE
İŞ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
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tarafından karşılanır ve geçerli fesih nedeni sayıl-
maz. Bu fıkra kapsamında kısmi süreli çalışmaya 
başlayan işçi, aynı çocuk için bir daha bu haktan 
faydalanmamak üzere tam zamanlı çalışmaya dö-
nebilir. Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam 
zamanlı çalışmaya başlaması durumunda yeri-
ne işe alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden 
sona erer. Bu haktan faydalanmak veya tam za-
manlı çalışmaya geri dönmek isteyen işçi işverene 
bunu en az bir ay önce yazılı olarak bildirir. Ebe-
veynlerden birinin çalışmaması halinde, çalışan 
eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamaz. Üç 
yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya 
münferiden evlat edinenler de çocuğun fiilen tes-
lim edildiği tarihten itibaren bu haktan faydalanır.
Beşinci fıkra kapsamında hangi sektör veya iş-
lerde kısmi çalışma yapılabileceği ile uygulamaya 
ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”
Getirilen bu yeni düzenleme kapsamında hangi 
sektör veya işlerde kısmi zamanlı çalışma yapı-
labileceği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından çıkarılan ve 8 Kasım 2016 tarih, 29882 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ANALIK İZNİ 
VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ 
SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 
ile düzenlenmiştir.

2 - ÜCRETSİZ İZİN KULLANMA HAKKI
İş kanunu 74. maddesinin mevcut düzenleme-
sine  göre kadın işçiler, doğum öncesi ve sonra-
sı toplam 16 hafta, çoğul gebelikte ise toplam 18 
hafta doğum izni kullanmaktadır. Bunlara ilaveten 
kadın işçi isterse bu sürelerin tamamlanmasın-
dan sonra altı aya kadar da ücretsiz izin verilmek 
zorundadır. Bu düzenlemeler aynen korunmuş,   
6663 sayılı Yasa 22. maddesi ile ilave bazı haklar 
getirilmiştir.

MADDE 22- 4857 sayılı Kanunun 74 üncü madde-
sinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler, mad-
deye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşa-
ğıdaki fıkra, maddenin mevcut beşinci fıkrasına 
birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıda-
ki cümle ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölü-
mü halinde, doğum sonrası kullanılamayan sü-
reler babaya kullandırılır. Üç yaşını doldurmamış 
çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edi-
nene çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten 
itibaren sekiz hafta analık hali izni kullandırılır.”
“Birinci fıkra uyarınca kullanılan doğum sonrası 

analık hali izninin bitiminden itibaren çocuğunun 
bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun ha-
yatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını dol-
durmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek 
işçilere istekleri halinde birinci doğumda altmış 
gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki do-
ğumlarda ise yüz seksen gün süreyle haftalık 
çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin veri-
lir. Çoğul doğum halinde bu sürelere otuzar gün 
eklenir. Çocuğun engelli doğması halinde bu süre 
üç yüz altmış gün olarak uygulanır. Bu fıkra hü-
kümlerinden yararlanılan süre içerisinde süt izni-
ne ilişkin hükümler uygulanmaz.”

“Bu izin, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat 
edinme halinde eşlerden birine veya evlat edinene 
verilir.”

“Bu madde hükümleri iş sözleşmesi ile çalışan ve 
bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her 
türlü işçi için uygulanır.”
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ise toplam 18 hafta doğum izni kullanmak-
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sürelerin tamamlanmasından sonra altı aya 
kadar da ücretsiz izin verilmek zorundadır.



BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, doğum ya 
da evlat edinilmesi sonrası işçinin kısmi süreli ça-
lışma yapabileceği işleri belirlemek ile uygulama-
ya ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2  – (1) Bu Yönetmelik,  22/5/2003  tarihli 
ve 4857 sayılı İş Kanununun 13 üncü maddesinin 
beşinci fıkrası uyarınca kısmi süreli çalışma ta-
lebinde bulunan işçiler ile bunların işverenlerini 
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4857 sayılı Kanunun 
13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Analık izni: Kadın işçinin doğum nedeniyle ça-
lıştırılmadığı süre için verilen izni,

b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığını,

c) Haftalık çalışma süresi: Genel bakımdan haf-
talık en çok kırk beş saat, yer altı maden işlerinde 
çalışan işçiler için ise haftalık en çok otuz yedi bu-
çuk saat olan süreyi,

ç) Kısmi süreli çalışma: İşçinin, işyerinde tam 
süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın 
üçte ikisi oranına kadar yaptığı çalışmayı,

d) Ücretsiz izin: Analık izninin bitiminden itibaren 
işçiye isteği halinde verilen izni, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Analık İzni ve Ücretsiz İzne İlişkin Esaslar

Analık izni hakkı
MADDE 5 – (1) Kadın işçinin doğumdan önce se-
kiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere 
toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmaması 
esastır.

ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI 
YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR 
HAKKINDA YÖNETMELİK
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(2) Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalış-
tırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre 
eklenir. Ancak, sağlık durumunun uygun olduğu-
nun  doktor raporuyla belgelendirilmesi hâlinde 
kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya 
kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın iş-
çinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere ek-
lenir.

(3) Kadın işçinin erken doğum yapması hâlinde 
ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılma-
yacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek 
suretiyle kullandırılır.

(4) Doğumda veya doğum sonrasında annenin 
ölümü hâlinde, doğum sonrası kullanılamayan 
süreler babaya kullandırılır.

(5) Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen 
eşlerden birine veya evlat edinen işçiye, çocuğun 
aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz 
hafta analık izni kullandırılır.

(6) Analık izninde belirtilen süreler, işçinin sağlık 
durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce 
ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler doktor 
raporu ile belirtilir.

Çalışma Süresinin Yarısı Kadar
Ücretsiz İzin Hakkı
MADDE 6 – (1) Analık izninin bitiminden itibaren 

çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve 
çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç 
yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın 
veya erkek işçilere istekleri hâlinde birinci do-
ğumda altmış gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, 
sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle 
haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz 
izin verilir.

(2) Çoğul doğum hâlinde bu sürelere otuzar gün 
eklenir.

(3) Çocuğun engelli doğduğunun doktor raporu ile 
belgelendirilmesi hâlinde bu süre üç yüz altmış 
gün olarak uygulanır.

(4) Ücretsiz izinden yararlanan kadın işçiye, bir 
yaşından küçük çocuğunu emzirmesi için günde 
toplam bir buçuk saat olan süt izni uygulanmaz.

Altı Aya Kadar Ücretsiz İzin Hakkı
MADDE 7 – (1) Kadın işçiye, analık izninin bitimin-
den itibaren isteği hâlinde altı aya kadar ücretsiz 
izin verilir. 

(2) Ücretsiz izin, üç yaşını doldurmamış çocuğu 
evlat edinme hâlinde eşlerden birine veya evlat 
edinene verilir.

(3) Bu maddede belirtilen ücretsiz izin süresi, yıllık 
ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kısmi Süreli Çalışmanın Süresi, Şekli ve Şartları

Kısmi Süreli Çalışma Talebi ve Şekli
MADDE 8 – (1) İşçi, 5 inci maddede belirtilen ana-
lık izninin, 6 ncı maddede belirtilen ücretsiz iznin 
veya 7 nci maddede belirtilen ücretsiz iznin biti-
minden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim ça-
ğının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar 
herhangi bir zamanda kısmi süreli çalışma tale-
binde bulunabilir.

(2) Kısmi süreli çalışma talebi, 7 nci maddede be-
lirtilen ücretsiz izin süresi kesilerek de yapılabilir. 
Ücretsiz iznin tamamının kullanılması şartı aran-
maz. 

(3) Kısmi süreli çalışma talebi, bu haktan fayda-
lanmaya başlamadan en az bir ay önce işçi tara-
fından yazılı olarak işverene bildirilir.

37



Kısmi Süreli Çalışma Talebinin Unsurları
MADDE 9 – (1) İşçinin kısmi süreli çalışma tale-
binde, kısmi süreli çalışmaya başlayacağı tarih ile 
tüm iş günlerinde çalışılacak olması hâlinde ça-
lışmanın başlama ve bitiş saatleri, haftanın belirli 
günlerinde çalışılacak olması hâlinde ise tercih 
edilen iş günleri yer alır. 

(2) İşçi, eşinin çalıştığına dair belgeyi kısmi süreli 
çalışma talebine eklemek zorundadır.

(3) İşçinin kısmi süreli çalışma talep dilekçesi, iş-
veren tarafından işçinin özlük dosyasında saklanır.

Kısmi Süreli Çalışma Talebinin Şartları
MADDE 10 –  (1) Ebeveynlerden birinin çalışma-
ması hâlinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma ta-
lebinde bulunamaz.  Ancak, ebeveynlerden birinin 
çalışma şartı;

a) Ebeveynlerden birinin sürekli bakım ve tedavi-
sini gerektiren bir hastalığının olması ve bu has-
talığın tam teşekküllü hastane ya da üniversite 
hastanesinden alınacak doktor raporuyla belge-
lendirilmesi,

b) Velayetin mahkemece eşlerden birine verilmesi 
hâlinde çocuğun velayetine sahip ebeveynin talep-
te bulunması, 

c) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğun münferiden 
evlat edinilmesi, hâllerinde aranmaz.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki kısmi süreli çalışma 
talebi şartları, sadece başvuru sırasında aranır. 
Bu şartların kısmi süreli çalışma sırasında kaybe-
dilmesi durumunda söz konusu hak devam eder.

Kısmi Süreli Çalışma Talebinin
İşverence Karşılanması
MADDE 11 – (1) Usulüne uygun olarak yapılan kıs-
mi süreli çalışma talebi, bildirim tarihinden itibaren 
en geç bir ay içinde işveren tarafından karşılanır.

(2) İşveren; işçiye, talebin karşılandığını yazılı ola-
rak bildirir.

(3) İşveren tarafından süresi içinde işçinin talep 
dilekçesine cevap verilmemesi hâlinde, talep iş-
çinin dilekçesinde belirtilen tarihte veya bu tarihi 
takip eden ilk iş gününde geçerlilik kazanır.

(4) İşçinin belirtilen tarihte iş edimini sunmaya 
başlaması kaydıyla kısmi süreli çalışma talebi ge-
çerli fesih nedeni sayılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uygulamaya İlişkin Esaslar

Kısmi Süreli Çalışma Yapılabilecek İşler
MADDE 12 – (1) Kısmi süreli çalışma;
a) Özel sağlık kuruluşlarında ilgili mevzuat uyarın-
ca mesul müdür, sorumlu hekim, laboratuvar so-
rumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan işlerde tam 
zamanlı çalışması öngörülenler tarafından yerine 
getirilen işlerde,

b) Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için 
durmaksızın birbiri ardına postalar hâlinde işçi 
çalıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan işlerde,

c) Nitelikleri dolayısıyla bir yıldan az süren mev-
simlik, kampanya veya taahhüt işlerinde,
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ç) İş süresinin haftanın çalışma günlerine bölün-
mesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımın-
dan uygun olmayan işlerde, işverenin uygun bul-
ması hâlinde yapılabilir. 

(2) Birinci fıkrada sayılmayan işlerde işverenin uy-
gun bulma şartı aranmaksızın kısmi süreli çalış-
ma yapılabilir.

Toplu İş Sözleşmesi İle Belirleme
MADDE 13 – (1) 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hü-
kümlerine göre bağıtlanan toplu iş sözleşme-
lerinde kısmi süreli çalışma yapılabilecek işler, 
12 nci madde hükümlerine bağlı olmaksızın ayrı-
ca taraflarca da belirlenebilir.

Tam Süreli Çalışmaya Geçiş
MADDE 14 – (1) Kısmi süreli çalışmaya başlayan 
işçi, aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalan-
mamak üzere tam süreli çalışmaya dönebilir.

(2) Tam süreli çalışmaya geri dönmek isteyen işçi, 
işverene en az bir ay önce yazılı olarak talebini bil-
dirir.

(3) Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam süreli 
çalışmaya başlaması hâlinde yerine alınan işçinin 
iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer.

(4) Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin iş sözleş-
mesini feshetmesi hâlinde, yerine alınan işçinin iş 
sözleşmesi yazılı onayı olması koşuluyla fesih ta-
rihinden itibaren belirsiz ve tam süreli sözleşmeye 
dönüşür. 

Çalışma Zamanının Belirlenmesi
MADDE 15 – (1) Kısmi süreli çalışmanın belirle-
nen günlük ve haftalık çalışma süresi içerisinde 
yapılacağı zaman aralığı, o yerin gelenekleri, işçi-
nin yapmakta olduğu işin niteliği ve işçinin talebi 
dikkate alınarak işveren tarafından belirlenir.

(2) Kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya iliş-
kin bölünebilir menfaatleri çalıştığı süreye orantılı 
olarak ödenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sağlık Hizmeti İşleri
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasın-

da, sağlık hizmetinden sayılan işler; tabipler ve 
tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, 
hemşire, ebe ve optisyenler ile 11/4/1928 tarihli ve 
1219 sayılı Tababet ve ŞuabatıSan’atlarının Tarzı 
İcrasına Dair Kanunun ek 13 üncü maddesinde 
tanımlanan diğer meslek mensupları tarafından 
yerine getirilen işleri ifade eder.

Hüküm Bulunmayan Hâller
MADDE 17 –  (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulun-
mayan hâller ile uygulamada doğacak tereddütleri 
gidermek ve uygulama birliğini sağlamak üzere 
mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla 
gerekli düzenlemeleri yapmaya Bakanlık yetkilidir.

(2) Bu Yönetmeliğe göre yapılan kısmi süreli çalış-
malar, ilgili mevzuatta düzenlenen kısmi çalışma-
ya ilişkin hükümlere tabidir.

Yürürlük
MADDE 18 –  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
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Sendikamızın yurt içi eğitim faaliyetleri kapsa-
mında düzenlediği 15. ulusal eğitim semineri 

Bolu Abant’ta tamamlandı. 22-24 Mayıs tarihleri 
arasında Taksim İnternational Group Hotel’de dü-
zenlenen eğitim seminerine sendikamıza üye 40 
kuruluştan toplam 97 İnsan Kaynakları ve Mali 
Hizmetler yöneticisi ve personeli katıldı.

İki gün süren eğitim kapsamında Sosyal Güvenlik 
ve İş Hukuku Danışmanı Mustafa Baştaş tarafın-
dan katılımcılara, Temel İş Hukuku Uygulamaları, 
İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları, Ça-
lışma Süreleri, İş Kanunu’nda Düzenlenen İzin ve 
Tatiller ve Temel İş Sağlığı Güvenliği Uygulamaları 
başlıkları altında eğitim semineri verildi.

Av. Mümtaz Uzun:
“Amaç bilinç ve donanımını artırmak”

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Danışmanı Mustafa 
Baştaş tarafından verilen eğitim semineri öncesin-
de sendikamız Genel Sekreteri Av. Mümtaz Uzun 
kısa bir selamlama konuşması yaptı. Başta beledi-

yeler olmak üzere tüm kamu kurumlarının en 
önemli ihtiyaçlarından birisinin sosyal güvenlik 
alanında yapılacak uygulamaların sağlıklı şekilde 
yürütülmesi olduğuna dikkat çekti.  Genel Sekrete-
rimiz Av. Mümtaz Uzun sözlerine şöyle devam etti:
“İş hukuku, ücret ve tazminatların vergilendiril-
mesi, iş sağlığı ve güvenliği ve sosyal güvenlik gibi 
konularda işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak 
uzman personellerin yetişmesi, uygulamaların 
bilirkişilerce yürütülmesi yolunu açacaktır. Ülke-
mizde bu alanlarda yetişmiş personelin az sayıda 
olması bu tür eğitimlere daha fazla önem verme-
memizi gerekli kılmaktadır. Mevzuatta sürekli bir 
değişim olması, yeni kanun hükümlerinin de et-
raflıca bilinmesini hepimize zorunlu kılıyor. Yap-
tığımız bu eğitimlerle, gözden kaçan konuların, 
güncellenmiş haliyle siz değerli üyelerimize su-
nulmasını hedefliyoruz. Ve gerekli görülen konu-
larda alanında uzman isimleri çağırarak interaktif 
bir bilgilenme yoluna gidiyoruz. 

Amacımız odur ki; bu tür eğitimlerin yaygınlaştırı-
larak belediye ve kamu kuruluşlarında görev ya-
pan personelin daha bilinçli ve daha donanımlı bir 
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şekilde işinin başında olmasıdır. Bu gün bu amaç 
doğrultusunda Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku ala-
nında detaylı bir çalışma yürüteceğiz. Umuyorum 
ki; bu seminer, siz değerli konuklarımızın bilgi ve 
donanımlarına gerekli faydayı sağlayacaktır. Ku-
rum olarak karşılaştığınız sorunları bu süreç içe-
resinde sorarak yaşanılan sorunlarınızın açıklığa 
kavuşmasını temenni eder katılımınızdan dolayı 
hepinize teşekkür ederim.”

Temel İş Sağlığı ve
Güvenliği Uygulamaları

Genel Sekreterimiz Av. Mümtaz Uzun’un konuş-
masından sonra Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Da-
nışmanı Mustafa Baştaş tarafından verilecek eği-
tim seminerine geçildi. İlk olarak İş Hukukunun 
Temel İlkeleri başlıklı sunumunu yaptı. Uzun yıl-
lardır uygulama ve kurumsal sorunları, tartışılan 
sosyal güvenlik sistemimize kavramsal bütünlük 
kazandırmak ve farklı sosyal güvenlik koruması 
altında olan kişilere eşitlik sağlamak amacı ile ha-
yat bulan Sosyal Güvenlik Reformu, gerek sosyal 

güvenlik kurumunun çalışma esas ve uygulama-
ları, gerekse işveren ve işçilerin hak ve yüküm-
lülükleri üzerinde birçok yenilik getirdiğini dile 
getiren Baştaş İş Hukuku’nun Bireysel İş Hukuk, 
Toplu İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Sendi-
kalar, Toplu İş Sözleşmesi Grev Lokavt gibi başlık-
lar altında incelenmesi gerektiğine dikkat çekti. 

İnsan kaynakları fonksiyonlarının ve sistem yapı-
lanmalarının, iş ve sosyal güvenlik müşavirliği, in-
san kaynakları, bordro eğitimleri ve iş hukuku ile 
ilgili eğitimler, bilirkişilik, çalışan kişilerin yöneti-
mi ve çalışanların mali ve hukuki ilişkilerini yönet-
menin belli bir uzmanlık alanı gerektirdiğine vur-
gu yapan Baştaş; bu alanlarda verilen eğitimlerin 
son derece önemli olduğunu söyledi.  Türkiye’de 
genel olarak bakıldığında, insan kaynakları ko-
nusunda yeterli bilginin azlığı ve iş hukuku ya da 
diğer hukuklarla beraber bağlantılarının yeterli 
kadar kurulmaması nedeni ile sorunlar yaşandı-
ğını dile getiren Mustafa Baştaş; iş sözleşmesinin 
sona ermesinin sonuçlarını Fesih Dışı Sebepler, 
Fesih, İhbar Önelli Fesih, Derhal Fesih başlıkları 
altında salyt gösterimi eşliğinde detaylandırdı.
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İş Güvencesi ve İşe İade başlığı altında otuz 
veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde 
en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz 
süreli iş sözleşmesini fesheden işverenin, 
bu fesih işlemini geçerli bir sebebe dayan-
dırmak zorunda olduğunu belirten Baştaş, 
geçerli sebep gösterilmediği veya göste-
rilen sebebin geçerli olmadığı mahkeme 
tarafından tespit edilerek feshin geçersizli-
ğine karar verildiğinde, işçinin bir ay içinde 
işe başlatması gerektiğini söyledi.



İş Güvencesi ve İşe İade başlığı altında otuz veya 
daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı 
aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleş-
mesini fesheden işverenin, bu fesih işlemini ge-
çerli bir sebebe dayandırmak zorunda olduğunu 
belirten Baştaş, geçerli sebep gösterilmediği veya 
gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkeme 
tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine 
karar verildiğinde, işçinin bir ay içinde işe başlat-
ması gerektiğini söyledi. Baştaş sözlerine şöyle 
devam etti: 

“İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe 
başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok 
sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle 
yükümlü olur. Mahkeme veya özel hakem feshin 
geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başla-
tılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını 
da belirler. Kararın kesinleşmesine kadar çalış-
tırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar 
doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir. İşçi 
işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim sü-
resine ait ücret ile kıdem tazminatı, yukarıdaki fık-
ra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mah-
sup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi 
verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin 
ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca 
ödenir. İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem 
kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe 
başlamak için işverene başvuruda bulunmak zo-
rundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz 
ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih 
sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları 
ile sorumlu olur.”

Daha sonra ise Çalışma Süreleri, İş Kanunu’nda 
Düzenlenen İzin Ve Tatiller ve Temel İş Sağlığı Gü-
venliği Uygulamaları başlıkları ile eğitime devam 
edildi. 

5216 Sayılı Kanun kapsamında büyükşehir beledi-
yelerinin şirket kurması konusuna geçildi. Bu kap-
samda 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Belediye 
İşletmeleri, Belediye Şirketlerinin Denetimi, Şir-
ketlerin Belediyece Denetimi, Şirketlerde Sayıştay 
Denetimi, Sayıştay Denetiminde İstenen Bilgiler, 
Kamu Haznedarlığı Tebliği, Belediye Şirketlerinin 
Sayıştay Başkanlığına Mutat Olarak Sunması Ge-
rekli Evraklar, Belediye Şirketlerinde Gerekli Mali 
Evrakları Hazırlamakla Sorumlu Olanların kimler 
olduğu, Belediye şirketleri ihalelere katılıp katıla-
mayacağı başlıkları kapsamında eğitim verildi.

Sekiz bölümden oluşan ve interaktif bir şekilde 
devam eden eğitim sonunda katılımcıların soru-
larına cevap verilerek seminer sona erdi.
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İnsan kaynakları fonksiyonlarının ve 
sistem yapılanmalarının, iş ve sosyal 
güvenlik müşavirliği, insan kaynakları, 
bordro eğitimleri ve iş hukuku ile ilgili 
eğitimler, bilirkişilik, çalışan kişilerin 
yönetimi ve çalışanların mali ve hukuki 
ilişkilerini yönetmenin belli bir uzmanlık 
alanı gerektirdiğine vurgu yapan Baştaş; 
bu alanlarda verilen eğitimlerin son 
derece önemli olduğunu söyledi.
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22-24 Mayıs tarihleri arasında Abant’ta gerçekleşen eğitim semineri sekiz bölüm üzerin-
den iki gün sürdü. Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Danışmanı Mustafa Baştaş’ın sunduğu 

eğitim semineri sonunda Genel Başkan Vekilimiz Dr. Mustafa Çöpoğlu tarafından katılım-
cılara sertifikaları verildi.

KATILIMCILARA SERTiFiKA VERİLDİ



“Eğitimlere devam edeceğiz”
Sertifika töreni öncesinde konuşma yapan Dr. 
Çöpoğlu referandum dolayısıyla oldukça yoğun bir 
gündem geçirildiğini bu yoğun gündem sonunda 
eğitimlere devam edileceğini söyledi. Başta insan 
kaynakları olmak üzere belediyelerin çeşitli bi-
rimlerine yönelik eğitim seminerlerinin üçer 
ay periyotlarla devam ettirileceğini söyleyen Dr. 
Çöpoğlu sözlerine şöyle devam etti:  

“Belediyeler dinamik yapılardır. Özellikle sizlerin 
çalıştığı birimler sıkça mevzuatın değiştiği, yeni 
vakıaların, yeni sorunların karşılaşıldığı birimler 
olması hasebiyle dikkat isteyen birimler oldu-
ğunu biliyoruz. Bu eğitimlerle insan kaynakları 
personel birimlerinde çalışan arkadaşların bir 
araya gelmesini, kendi işyerlerindeki iyi uygula-
ma örneklerini paylaşmasını olumlu anlamda bir 
etkileşimin ortaya çıkması amacıyla önemsiyoruz. 
YERELSEN’in oluşturduğu teşkilat bu tür birlikte-
likleri sağlayan bir teşkilattır. YERELSEN olarak 
şuana kadar 326 toplu iş sözleşmesine imza attık. 
Bu azımsanacak bir iş değil. Dolayısıyla bu sü-
reçte YERELSEN ekibinin gösterdiği performansı 
kimse sorgulamadı zaten.”

“Kamu yararını gözetiyoruz”
“Kurulduğumuz günden bu yana belediyeler, özel 
idareler, belediye şirketleri ve belediyelere bağ-
lı kuruluşlar ve kalkınma ajansları sendikamızın 
yaptığı hizmetlerden haberdar oldukça sendika-
mıza üye olmaya başladı. Yaptığımız hizmetlerin 
kalitesi üye sayımızın her geçen gün biraz daha 
artmasına neden oldu. Bizler kamu görevlisiyiz. 
Bu devletin, bu azizi milletin parasıyla hizmet ya-
pıyoruz. Dolayısıyla yaptığımız her şeyi bu bilinç-

le yapmamız gerekiyor. Devletin parasıyla ağalık 
yapmak hiç kimsenin haddi değildir. Belediye yö-
netimlerinin imzaladığı toplu iş sözleşmelerinde 
bir hakkaniyet, bir kamu yararı, devlet ve millet 
yararı gözetmek YERELSEN’in misyonudur. İnşal-
lah ilerleyen dönemlerde sizlerin de teveccühü ile 
yeni eğitim seminerleri düzenlemeye devam ede-
ceğiz.”

Dr. Mustafa Çöpoğlu katılımcılara ve eğitim se-
minerinde görev alan başta genel sekreterimiz 
olmak üzere ve tüm YERELSEN ekibine teşekkür 
etti. Genel Başkan Vekilimizin konuşmasından 
sonra katılımcılara sertifikaları verildi.
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Sendikamız tarafından yurt içi eğitim faaliyet-
leri kapsamında Bolu Abant’ta düzenlenen 15. 
Ulusal Eğitim Programı sonrasında katılımcı-
lara yönelik Bolu Gezisi düzenlendi.

Gezi kapsamında, Gölcük ve Bolu çevresini zi-
yaret eden katılımcılar Bolu’nun doğal güzel-
liklerine hayran kaldıklarını ifade ettiler.
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EĞiTiM SONRASI
GÖLCÜK GEZiSi
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Gölcük tabiat parkında yorgunluklarını gideren katılımcılar or-
man ve suyun birleşiminden doğan doğal güzellik eşliğinde bol 
bol fotoğraf çektirdiler.



Küreselleşmeyi
Sorgulayan Adam:

TEOMAN
DURALI
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“Küresel Medeniyet’in asıl gayesi, insanı düşü-
nemez hâle sokmak; düşünmeyi uyuşturmaktır. 
Zaten uyuşturucu madde bu medeniyette çok 
sivrilmiş bir unsurdur.” Teoman Duralı

Ne yazık ki, hala kuru ve akademik bir disiplin 
olarak kabul ediyoruz felsefeyi. Hâlbuki felse-
fe olmadan siyaset olmaz. Hele Türkiye’de siyasi 
arenadaki kahramanların hangisinin sahte, han-
gisinin gerçek olduğunu ayırt edebilmek, medya-
nın estirdiği sarhoşluktan sıyrılabilmek için felsefi 
bir ‘ayıklık’ gerekli. İşte Türk siyaset sahnesinde 
‘gösterilenleri’ değil de ‘olanları’ olduğu gibi yo-
rumlayan bir felsefeci Teoman Duralı. Yaşadığımız 
çağı, küresellikten demokrasiye, Türkiye’nin han-
gi badirelerden geçtiğini ve geçeceğini yorumla-
yan gerçekten ‘yerli’ bir bakış. Yeni şeyler duymak 
istiyorsanız, ‘görünenler’ değil de ‘olanlar’ üzeri-
ne fikir yürütmek istiyorsanız, tam size göre bir 
aydın.(1) Teoman Duralı, gerek akademisyen ve 
gerek yazar kimliği ile sorumluluk sahibi bir aydın 
sıfatıyla  öne  çıkıyor.  O,  üç  aylık  fikir   dergi-
si   Kutadgu Bilig’le de düşünenleri, bir atölye ça-
lışmasına da davet ediyor. Duralı’nın temel kitabı 
Çağdaş Küresel Medeniyet, akıl sahiplerine iyi bir 
kılavuz niteliği taşıyor.

Çağdaş Küresel Medeniyet
Prof. Dr. Teoman Duralı’nın birinci baskısı İz Yayın-
cılık tarafından yapılan Çağdaş Küresel Medeni-
yet- Çağdaş Küreselleştirilen İngiliz-Yahudi Me-
deniyeti- adlı eserinin genişletilmiş ikinci baskısı 
Dergâh Yayınları’ndan çıktı. Eser, bir buçuk asırdır 
Batı medeniyetinin ağır baskısı altında bunalmış 
olan toplumumuza, Batı medeniyetinin, hususen 
emperyalist düşüncenin içyüzünü anlatıyor. Tarih-
te topyekun insanlığa hükmetmiş bir ‘Büyük Bira-
der’le hiç karşılaşmadık. Peki, bu ‘Büyük Birader’ 
insanlığı, uçuruma mı sürüklemektedir? Batılı dü-
şünürlerin eserlerinde son derece iç karartıcı ve 
insana ümitsizlik aşılayan bu bakış açısı nereden 

kaynaklanmaktadır? Yazar, Batılı düşünürlerin 
eserlerinden hareketle meseleye yaklaşıyor.  Batı 
günümüzdeki dev sorunların müsebbibi olduğuna 
göre, bunun tasvirini sunup onu teşrih masasına 
yatıracak olan da İngiliz - ve/ya Yahudî - düşünür-
leri olmalıdır. Eserde George Orwell, Aldous Hux-
ley ve Karl Marx’ın eserlerinden hareketle sorun-
lara yaklaşılıyor.
“İnsanın biyolojik tarafı beşerîliğidir ve bu taraf 
beslenmek ister. Fakat bütün insanlar müreffeh 
olabilir mi? Olamaz. Yine de asgari bir yaşama 
seviyesinin tutturulması gerekir. Bunu İngiliz Ya-
hudi Medeniyeti ve onun temel ideolojisi serma-
yecilik sağlayamaz. Çünkü sömürüye dayanmak 
mecburiyetindedir. Basitçe söyleyecek olursak, 
sömürenin olduğu yerde sömürülen de vardır... 
Zaten bizim ‘eski tüfeklerimizin’ tek doğrusu var-
dı; derlerdi ki ‘Emperyalizme geçilmeksizin kapi-
talist olamazsınız.’ Bizimkiler ne yaptılar? Baş-
kalarını sömüremedikleri için kendi insanlarını 
soyup soğana çevirdiler. Senin benim cebimden 
alınanları, bugünlerde çokça söylenegeldiği gibi 
hortumladılar. Görüldüğü gibi emperyalizm, illâ 
da Çin’i, Maçin’i ele geçirmek değil. Türkiye’nin 
de bir kısmı öbür kısmını sömürgeleştirmiştir. 
Dün başlayan bu hadise, bugün de katmerleşerek 
devam ediyor.” Teoman Duralı bu eserde, komplo 
mantığının yollarını tıkayarak aydınları, alternatif 
bir arayışa çağırmaktadır. Bu soruların en başın-
da Çağdaş İngiliz-Yahudi medeniyetine seçenek 
oluşturabilecek yeni bir medeniyet biçimini ortaya 
çıkarmanın zihnî ve maddî zemini var mıdır? soru-
su gelmektedir.

Canlılar Sorununa Giriş 
Teoman Duralı, Remzi Kitabevi’nden çıkan 
‘Canlılar Sorununa Giriş’ kitabında canlılığı, 
özellikle de canlılar bilimini, yani biyolojiyi temel 
alan ve buradan sistemci bir kavrayışa, bütünlükçü 
bir anlayışa ulaşmayı amaçlayan felsefi çabalar 
ve bunların karşılaştığı belli başlı güçlükler, 
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İnsanın biyolojik tarafı beşerîliğidir ve bu taraf beslenmek ister. 
Fakat bütün insanlar müreffeh olabilir mi? Olamaz. Yine de asgari 
bir yaşama seviyesinin tutturulması gerekir. Bunu İngiliz Yahu-
di Medeniyeti ve onun temel ideolojisi sermayecilik sağlayamaz. 
Çünkü sömürüye dayanmak mecburiyetindedir. Basitçe söyleyecek 
olursak, sömürenin olduğu yerde sömürülen de vardır...



giderek çözülemez gözüken sorunları deşip 
irdelemektedir. Teoman Duralı Çantay Kitabevi 
tarafından neşredilen Felsefe-Bilim’e Giriş ese-
rini şöyle takdim ediyor: “Düşünce tarihinin geç-
mişinde felsefede, bugünündeyse bilimlerde 
adamakıllı ağırlık kazanmış kavramlar yahut te-
rimler arasında ekletism, senkretism, sentez, di-
siplinlerarası araştırma ile sistem kavramlarını 
saymak gerekir. Bunlardan özellikle eklektism 
ile senkretism, felsefe tarihi boyunca bolca 
kullanılmışlardır. Günümüz bilimlerinin teorik 
kesimlerinde de, öncelikle çeşitli bilim alanları 
arasında ilişki kurmak çabaları pek gözdedir. 
Sentez ise, öncelikle çeşitli bilim alanları arasında 
ilişki kurmak çabaları pek gözdedir.”

Aristo’ya Göre Bilim ve Canlılar
Teoman Duralı’nın Aristoteles’te Bilim ve Canlılar 
Sorunu kitabını Çantay Kitabevi yayınlamış. Aristo, 
“bütün insanlar, doğaları gereği bilmek isterler” 
diyor. Her meslek öbeği belli bir konuyla uğraşır, 

belli bir işle meşguldür. O konu 
hakkında bilgiler derler; işe 
bilgiyle yönelmek zorundadır. 
Ancak, bilginin kendisini 
‘dert edinmiş’ ‘pek az sayıda 
insan’ ortaya çıkmıştır. M. Ö. 
dördüncü yüzyıl Ege Medeni-
yetinden beri bu ‘pek az sayı-
daki insan’, filozof olarak 
anılmıştır. Teoman Duralı, 
Aristo’nun Bilim ve Canlılar 
Sorunu’na bakışını anlatıyor.
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Teoman Duralı
Kimdir?

1947’de Zonguldak’ta doğdu. İstanbul Üniversi-
tesi’nde biyoloji ile felsefe alanlarında öğrenim 
gördükten sonra adı geçen yükseköğrenim kuru-
munun Felsefe bölümünde 1975’ten beri öğretim 
üyesidir. Kazakistan’da hizmet veren Ahmet Yese-
vi Üniversitesi’nde de bir süre görev yapmıştır.
Duralı’nın kitaplaşmış çalışmaları sırasıyla; Canlı-
lar Sorununa Giriş (İstanbul 1988); Biyoloji Felse-
fesi (Ankara 1992); Aristoteles’te Bilim ve Canlılar 
Sorunu (İstanbul 1995); A New System of Philo-
sophy-Science from the Biological Standpoint 
(Peter Lang; Vienna, Bern, New York 1996), Felse-
fe-Bilim’e Giriş, Çağdaş Küresel Medeniyet- Çağ-
daş Küreselleştirilen İngiliz-Yahudi Medeniyeti-. 

KAYNAK

(1)Duralı: Küreselleşme halkların afyonudur Hasanali Yıldırım Gerçek Hayat 29 Aralık 2000 s.10

Teoman Duralı, Remzi Kitabevi’nden çıkan ‘Canlılar 
Sorununa Giriş’ kitabında canlılığı, özellikle de canlı-
lar bilimini, yani biyolojiyi temel alan ve buradan sis-

temci bir kavrayışa, bütünlükçü bir anlayışa ulaşmayı 
amaçlayan felsefi çabalar ve bunların karşılaştığı 
belli başlı güçlükler, giderek çözülemez gözüken 

sorunları deşip irdelemektedir. 



Adıyaman - Nemrut Dağı



Kariandrou, 1942’de küçük bir köyde matematikçi 
bir babanın kızı olarak dünyaya gelir. Annesini yedi 
yaşında kaybedince, babasıyla birlikte Atina’ya 
yerleşir. Geldikleri yerde tam da karşılarında 
bir yazlık sinema vardır. Filmler gecede iki kez 
gösteriliyordur ve yasaklandığı halde, odasının 
perdesini aralayıp izlemeye başlar küçük kız. 
Kendi deyimiyle elektriğin, radyonun bulunmadığı 
bir köyden gelmiştir. İlk izlediği film Anna 
Karanina’dır ve filme deyim yerindeyse bayılmıştır. 
Özellikle filmin müziğinden çok etkilenmiştir. Evin 
bodrumunda keşfettiği piyanoyla müziğe başlar. 
11 yaşında Atina Konservatuvarı’na girer. Babası 
müzisyen olmasını istemez ama o bu tutkusundan 
asla vazgeçmeyecektir. Bir yandan piyano 
eğitimi alır, diğer yandan Atina Üniversitesi’nde 
arkeoloji ve felsefe okur. Bestelediği bazı şarkılar 
popüler olur. 1967’de Albaylar Cuntası darbe 
yapınca, oğlunu alıp Paris’e gitmek zorunda kalır. 
Sorbonne’da etnomüzikoloji, Scuola Cantorum’da 
orkestrasyon öğrenimi gördükten uzun zaman 
sonra ülkesine döner. 

Piyanonun ardından etnomüzikoloji ve orkestras-
yon çalışan Karaindrou tiyatro ve film müzikleriyle 
ilgilenmeye başladığında, görüntüler ve hareket-
ler arasındaki ilişki, duyguları ifade etmek için 
önünde yeni bir alan açarak kişisel tarzını geliş-
tirmeye başlar. Karaindrou 1984-2008 yıllarında 
Theo Angelopoulos’un son sekiz filminin müzik-
lerini yaparak kariyerini zirveye taşır. Bu dönem 
boyunca film projelerine devam eder. Çalıştığı yö-

netmenle tüm yaratım ve kurgu sürecinde yakın 
bir mesai içinde olur.

Eleni Karaindrou ismi bazıları için Leyleğin 
Geciken Adımı, bazıları için Ağlayan Çayır, bazıları 
için Ulis’in Bakışı, bazıları için de Sonsuzluk ve 
Bir Gün demek. Bu filmlerin ortak teması Theo 
Angelopulos’a ait olması. Angelopulos son filmi 
Zamanın Tozu’nda da Karaindrou ile çalışmış ve 
ortaya şahane bir eser daha çıkarmıştır.

Film ve müzik eleştirmenleri Eleni Karaindrou’nun 
filmlere yazdığı müziklerin “film müziği” kavra-
mının ötesine geçtiği konusunda hemfikirdirler. 
Onun müziğinin filme eşlik etmenin veya filmi gü-
zelleştirmenin ötesinde, filmi tamamladığını söy-
lerler. Yazar Nikos Triantafillides, Karaindrou’nun 
müziğinin Angelopoulos’un uzun planları kadar 
kapsamlı olduğunu belirterek, “Onun sürekli var-
lığı lirizmin altında yatan derin maneviyatı ortaya 
çıkarır” der. George Monemvasites ise bu müziğin 
yarattığı yeni vizyonlar ve fikirlerle insanı hem ya-
raladığından hem özgürleştirdiğinden bahseder. 
Karaindrou’nun müziği için dar anlamıyla film 
müziğinden ziyade, doğası itibariyle sinematik et-
kiye sahip müzik denebilir. Dinleyicilere kurgula-
yacakları hikâye konuları verir, ince ince manzara-
lar resmeder, bazen de bir şarkı mırıldanır.

Zamana Üf lenen  Ruh:

Eleni Karaindrou
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Dünya sinemasının önemli yönetmenlerinden Theo 
Angeloupoulos’un 70’li yıllarda bir film festivalinde keşfettiği, 
sonra birçok filminde bestelerine yer verdiği müzisyen Eleni 
Karaindrou’nun müziğe ilgisi piyano ile başlar.

Eleni Karaindrou ismi bazıları için Leyleğin Geciken Adımı, 
bazıları için Ağlayan Çayır, bazıları için Ulis’in Bakışı, bazı-

ları için de Sonsuzluk ve Bir Gün demek. Bu filmlerin ortak 
teması Theo Angelopulos’a ait olması. Angelopulos son 

filmi Zamanın Tozu’nda da Karaindrou ile çalışmış ve ortaya 
şahane bir eser daha çıkarmıştır.



Üsküdar’da, Açık Türbe de denilen Doğancılar 
semtinde 1927 senesinde dünyaya gelen Niyazi Sa-
yın, İlk ve ortaokul tahsilini Üsküdar Paşakapı’da, 
liseyi Haydarpaşa ve Beyoğlu’nda okur. Okul yılla-
rında çeşitli spor dallarıyla ilgilenir. Hatta bir dö-
nem Fenerbahçe’nin genç takımında futbol oynar.

Niyazi Sayın’ı genç yaşta müziğe teşvik eden kişi 
babası olmuştur. Zaten, yaşadıkları hanenin için-
de müzik hep vardır. Babası kimi zaman evlatlarını 
çevresine toplar, borulu gramofona Tanburî Cemil 
Bey’in plaklarından biri konur ve böylece mûsiki 
zevk ederlermiş. Bu zamanlarda Niyazi Sayın’ın 
görevi gramofonun iğnesini takma işidir. O gün-
lerde aşina olduğu sesler ve özellikle Tanburî Ce-
mil Bey’in icraları, sanat hayatına büyük katkılar 
sağlar.

Haydarpaşa Lisesi’nde okuduğu yıllarda en ba-
şarılı olduğu dersler arasında edebiyat, müzik ve 
spor başı çeker. Daha o yıllarda güzel sanatlarda-
ki kabiliyeti, kendini derslerinde belli eder. Fakat 
İkinci Dünya Savaşı yıllarının getirdiği sıkıntılar-
dan ötürü tahsilini tamamlayamaz. Niyazi Sayın’ın 
plastik sanatlara büyük ilgisi ve yeteneği vardır. 
Küçüklüğünden beri en büyük zevklerinden biri-
nin, mahalleden bazı arkadaşlarıyla birlikte resim 
ve ağaçları oyarak küçük heykelcikler yapmak ol-
duğunu söyler.

Ney virtüözü ve tesbih ustası 
olan Niyazi Sayın dini musikide 
de ilk hocası olan Mustafa Düz-

günman’dan ebruculuğu öğren-
miştir. O dönemlerde ebruları ge-

leneksel tarzın dışında olduğu için 
eleştirilse de ebruculuğun, gerek 

malzeme gerekse teknik olarak 
her yeniliğe açık olabileceğini ka-
nıtlamıştır. Niyazi Sayın, ney üfle-

mede de yeni bir dönem açmış, 

yeni kalıplar ve pozisyonlar geliştirmiştir. Perdele-
ri büyük bir titizlikle kullanması, nefes hakimiyeti, 
özellikle de benzersiz legatosuyla musiki tarihin-
de özel bir yer edinmiştir. Ney imalinde 26’lı birim 
sistemine ek olarak kullandığı kaydırma sistemi 
ile örnek bir ekol kurmuştur. Bütün bu üstün özel-
liklerinden dolayı Niyazi Sayın Kutbü-n Nayi (Ney 
üfleyenlerin kutbu) lakabını hak kazanmıştır. Ho-
calarından Necmeddin Okyay gibi, hezarfen olan 
Niyazi Sayın’ın, ebruculuktan fotoğrafçılığa, tes-
bihçilikten sedef kakmacılığa, elektronikten tor-
nacılığa, gülcülükten balıkçılığa, yemek pişirmek 
de dahil olmak üzere her türlü ev işinden kuşçu-
luğa, ağaç işlerinden tenis raketi germeye kadar 
elinden gelmeyen iş yoktur.

Niyazi Sayın’ın hocası; Tanpınar’ın Huzur’unda 
Ressam Cemil Bey olarak anlatılan, Emin De-
de’nin talebesi ünlü ressam Halil Dikmen’dir. 
Halil Dikmen aynı zamanda, Bilge Mimar Turgut 
Cansever’e de ney öğretmiştir. Üstad Niyazi Sayın, 
Halil Dikmen’in neyzenliğini daima kendi neyzen-
liğinin önüne koyar ve bu zarif, hassas ve yüksek 
ahlâk timsali şahsiyet için; ‘’Ben onun çıkardığı 
seslere ulaşamadım’ der.

NEYZENLERİN KUTBU:

NiYAZi
SAYIN
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Vedat Ozan Kokular Kitabı 
üçlemesiyle, gönül rahatlı-
ğıyla “burnumuzun dikine” 
gitmeyi salık veriyor bize. 
“Koku” denince, Türkiye’de 
akla ilk gelen isim; Vedat 
Ozan. İlk kitabı ve uzun so-
luklu çalışmasının ilk cildi 

Kokular Kitabı’nda meselenin hemen her cephesini ku-
şatıyor: mitoloji, kültürel tarih, kimya, ekonomi-politik, 
psikoloji, edebiyat, gündelik hayat...

Bu seriyi okuduktan sonra; bir bebeği severken, doğal-
gaz faturanızı yatırırken, başınızın üzerinden bir güver-
cin sürüsü geçerken, alışveriş yaparken, ansızın nos-
taljiye kapıldığınızda, kendinizi karşı cinsi etkilemeye 
çalışırken yakaladığınızda, hatta asansöre bindiğinizde, 
artık başka çağrışımlarla düşünmeye başlayacaksınız. 
Kokular Kitabı’nı dönüp dönüp okuyacaksınız; burnu-
nuzda tütecek...

Ama hepsi bu değil, merak etmeyin! Daha üç cilt sıra-
sını bekliyor: bunun parfümü var, kültürel tarihi var, lez-
zet boyutu var. Annemizin karnındayken başlayan koku 
ile maceramızın ayrıntılı hikâyesi, yine orada başlayan 
lezzetle tamamlanacak. İnsanın gizli pusulası burnun, 
dolayısıyla koku’nun akla gelen, gelmeyen neredey-
se her şeyimize sirayet eden dünyasına sunuyor Vedat 
Ozan… “Bir odaya girip o odanın duvarındaki bir resmi 
veya nesneyi tesadüfen görmemiş olabiliriz ama aynı 
odadaki kokuyu es geçmemiz, atlamamız imkânsız. Bu, 
kaçınılmaz bir uyaranla karşı karşıyayız, demek.”  koku 
denince Türkiye’de akla gelen ilk isim; Vedat Ozan’a ku-
lak vermekte fayda var.

Sanki burnumuz yokmuş gibi kurduğumuz uygarlıktan 
gelen “kötü kokular” muhtemelen hayatî tehlikelere 
işaret ediyor. Burunla ve parfümle kurulan kültürlerin 
haritası açılıyor önünüze! Uygarlığın kokusunu almaya 
ve kokunun uygarlığına hazır olanları, sayfaları çevir-
meye davet ediyoruz.

Şule Gürbüz’ün son kitabı 
bir anlamda okuru ezber 
bozan bir kazı sürecine da-
vet ediyor. Bu kazı süreci, 
tüm ritüelleri, tüm öğrenil-
miş davranış kalıplarını, tüm 
alışkanlıkları günlük hayat 
içinden çekip çıkaran, an-

lamlarını altüst eden bir süreç sunuyor okurun önüne.

Okura yönelttiği sorular ve metnin içinde ilerledikçe 
derinleşen sorgulamalarla, zihinlerde beliren soru 
işaretlerinin tecessümü olarak elimizde duruyor. Gür-
büz’ün daha önceki kitaplarında da, okura sorular yö-
neltmesi sıkça karşılaştığımız bir motifti.

Bu yüzden, okurun da bu sorulara cevaplar aramak 
suretiyle dahil olduğu bir yol alış gibi oldu metinleri. 
Peki, bu sefer neyle karşı karşıyayız? Gürbüz’ün bu ki-
tabında, eski kitaplarına nazaran, çok daha özgür bir 
metin kaleme almış olduğunu söyleyebiliriz.

Yer yer zihin akışı yöntemiyle yazılmış kısımlar, çok 
katmanlı yapıdaki anlatısı, Oğuz Atay’ı andıran türden 
bir kara mizah, biçimsel denemeler vs. bunların hepsi 
kitabı, bu külliyat içinde çok farklı bir yere yerleştiri-
yor. Kitaba bir anlamda Şule Gürbüz’ün ustalık eseri 
diyebiliriz. Kitaba başlar başlamaz, sezgisel biçimde 
metnin sizi, Gürbüz’ün incelikle işlediği dili vasıtasıyla, 
kendi yalıtılmışlığına çekeceğini anlıyorsunuz.

Metnin bazı kısımları kopuk görünmesine rağmen, 
içine daldıkça kendi içinde bir ritme sahip olduğunu 
kavrıyorsunuz. Bu durum aslında yazmanın ne denli 
güçlü bir eylem olduğunu bize tekrar hatırlatıyor, yazı-
ya itibarını yeniden kazandırıyor. Bunu son derece sade 
biçimde gösteriyor. Kendine özgü duyarlılığıyla, kimse-
yi ürkütmüyor.

Kokular
Kitabı
Vedat Ozan

Öyle
miymiş? 
Şule Gürbüz

Kitap’tan Haber



Çalışma Mevzuatı
Basım Tarihi: Mayıs 2013
Basım Adeti: 3.000
212 Sayfa - Tükendi

Büyükşehir Belediyesi Kanunu
Basım Tarihi: Mayıs 2013
Basım Adeti: 3.000
231 Sayfa 

Belediye Organları Rehberi
Basım Tarihi: Mayıs 2013
Basım Adeti: 3.000
240 Sayfa 

* YERELSEN yayınlarını sendikamızdan ücretsiz isteyebilirsiniz.

Yerel İş Barışı Kongre Tebliğleri
Basım Tarihi: Ekim 2007

Basım Adeti: 2.000
268 Sayfa - Tükendi

İş Sağlığı Güvenliği El Kitabı
Basım Tarihi: Ekim 2009
Basım Adeti: 2.000
155 Sayfa - Tükendi

YERELSEN YAYINLARI
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 Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası, 25 Temmuz 2005 tarihinde Türkiye ge-
nelinde faaliyet göstermek üzere kurulan, bugün itibari ile Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, 
Amasya, Balıkesir,  Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Düzce, Erzincan, Erzu-
rum,  Isparta, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Ordu,  Rize, Sakar-
ya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Uşak ve Yalova illerinde altısı büyükşehir, onu il belediyesi olmak 
üzere toplam 86 üyesi bulunan bir işveren sendikasıdır.

 Sendikamızın amacı; üyelerinin mevzuat ve toplu iş sözleşmelerinden doğan hak ve 
menfaatlerini korumak, üyelerin işyerlerinde iş ve çalışma şartlarını, verimliliği artıracak şe-
kilde düzenlemek, üyeleri adına toplu iş sözleşmeleri akdetmek, üyeler arasında uygulama 
beraberliğini gerçekleştirmek, işverenler ile işçiler ve işçi sendikaları arasında çalışma barışı 
oluşmasını teşvik ve devamını temin ile üyelerini mevzuat çerçevesinde temsil etmektir. Sendi-
kamızca kurulduğu tarihten bugüne kadar toplam 289 adet toplu iş sözleşmesi akdedilmiştir.

 Bu anlayışla sendikamız ilgi alanının sadece ücret pazarlığı yapmak olmadığını, sendi-
kaların içinde bulunduğu topluma ve temsil ettiği üyelerine karşı da sorumlulukları olduğunun 
bilincinde olarak,  profesyonel anlamda yürüttüğü toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri ve uy-
gulanmasındaki danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra üyelerimize ve üyelerimizin çalışanlarına 
yönelik pek çok eğitsel ve sosyal faaliyet düzenlemiştir.

Üyelik için lütfen sendikamızla iletişime geçin.

Tel: 0 262 325 41 35 • Faks: 0 262 325 67 96 • E-posta: bilgi@yerelsen.org.tr

Yerelsen Ailesine Katılmanız Bizi Güçlendirecektir



29 İlde 86 Üyemizle
Türkiye’nin Her Yerindeyiz

ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI, AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, AKSARAY BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI, AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI, ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI, ALTINOVA BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI, AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI, ANTİKKAPI AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ARİFİYE BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI, BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI, BEBKA GENEL SEKRETERLİĞİ, BELDE AŞ. GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ, BELPAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, BİAŞ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ, BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI, BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI, BOZÜYÜK BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI, BULDAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI, BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, BUSKİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, BÜYÜKKABACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI, CANİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI, ÇANKIRI 
BELEDİYE BAŞKANLIĞI, ÇARDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI, ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI, DARICA 
BELEDİYE BAŞKANLIĞI, DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI, DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI, ERENLER 
BELEDİYE BAŞKANLIĞI, ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI, EŞME BELEDİYE BAŞKANLIĞI, FATSA BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI, FERİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI, FINDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI, GEBZE BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI, GEYVE BELEDİYE BAŞKANLIĞI, GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI, GÖLKÖY BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI, GÖLPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI, GÖRDES BELEDİYE BAŞKANLIĞI, GÖYNÜK BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI, GÜLYALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI, GÜRSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI, HAMAMÖZÜ BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI, İKİZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI, İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, İZAYDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 
İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI, KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, KANDIRA 
BELEDİYE BAŞKANLIĞI, KARAPÜRÇEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI, KARASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI, KARTEPE 
BELEDİYE BAŞKANLIĞI, KAYNARCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI, KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI, KIRIKKALE 
BELEDİYE BAŞKANLIĞI, KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, KOCAALİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI, KOCAELİ 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, KORGAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI, KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI, 
MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MEVLANA KALKINMA AJANSI, MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI, ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, OSMANGAZİ 
BELEDİYE BAŞKANLIĞI, RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI, SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, 
SAPANCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI, SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI, SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, SEKA 
PARK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI, SÖĞÜTLÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI, 
SULTANDAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI, ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, ŞEHZADELER 
BELEDİYE BAŞKANLIĞI, ŞUHUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI, TARAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI, TAŞKÖPRÜ 
BELEDİYE BAŞKANLIĞI, TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI, ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI, YEYPAŞ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ, YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI, YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI




