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EDİTÖRDEN
Dünyanın gündeminin yoğun ve hızlı değişimler geçirdiği bir dönemdeyiz. 
Bölgesel krizler, ekonomik zorlukların yanı sıra diyalog ve iletişime daha 
çok ihtiyacımız var. Yerelsen, işte bu diyalog sürecini üyeleri ve farklı ku-
rumları arasında başarıyla sürdürmeye devam ediyor. Gerek gerçekleştir-
diği eğitim programları ve gerekse de akademik faaliyetleri ile hem böl-
gesel sorunlara karşı yapıcı çözüm önerileri getirmeyi hem de sendikal 
çalışmalarını daha nitelikli bir zeminde yükseltmeyi amaçlıyor. Emeğin, 
gayret ve çabanın asla karşılıksız kalamayacak önemli değerler olduğunu 
bilen Yerelsen, değerli okurlarıyla her yeni sayıda buluşmayı da diyalog ça-
basının samimi bir ifadesi olarak görüyor. 
Yerelsen’in hem kurumsal iletişimini hem de kültürel yüzünü temsil eden 
Yerelden Değerler dergisi ilk sayısından bugüne dek sürekli artan bilgi de-
rinliği ile okuyucuları için yeni ufuklar açmayı hedefliyor. Yerelden Değer-
ler dergisi 2018’in ilk sayısında öncelikle Türkiye genelinde yapılan toplu 
iş sözleşmeleri ile ilgili haberleri okuyucuyla paylaşıyor. Yerelsen’in üye 
kuruluşları ile hak ve adaleti gözeterek gerçekleştirdiğimiz toplu iş söz-
leşmelerine ilişkin önemli birçok bilgiyi bu sayımızda bulabilirsiniz.  Dergi-
mizde aynı zamanda Yerelsen’in eğitim çalışmalarının bir sonucu olan üç 
önemli kitabın da tanıtımlarını okuyabilirsiniz. Değişen belediyeciliği ve ye-
rel yönetim reformlarını konu eden bu üç kıymetli eserde birçok konu yasal 
düzenlemeler bağlamında incelenirken alternatif fikirler ve çözüm öneri-
leri de paylaşılıyor. Dergimiz aynı zamanda bu sayısında Afyonkarahisar’da 
gerçekleşen eğitim programımızı da konu ediniyor. 2 gün süren programda 
yerel yönetimler üzerine yapılan çalışmalara dair notlar ve programdan 
kareler okuyucularla paylaşılıyor.
Dergimiz bu sayıda ayrıca ABD’nin Filistin ile ilgili aldığı kritik kararı da 
masaya yatırıyor. Dünden bugüne Filistin sorununu bir dosya konusu ola-
rak ele alan Yerelden Değerler, tarihsel süreci ve bugün yaşananları doğru 
bir çerçeveyle okuyucusuyla paylaşıyor. 
Kültür sanat sayfalarımızda ise öncelikle her sayıda olduğu gibi bu sayıda 
da geleneği bozmayarak bir üye belediyemizi tanıttık. Kahramanmaraş’ı 
doğası, tarihi ve farklı özellikleriyle okuyucularımızla paylaşırken şehre 
dair birçok ipucunu okuyucumuzla paylaşıyoruz. Kültür sanat sayfaları-
mızda ayrıca ülkemizde de yaygınlaşan Cittaslow – sakin şehir projesini 
ve bu projenin bir bütün olarak metropol yaşam kültürüne yaptığı olumlu 
etkileri de paylaşıyoruz.  Müzik ve Edebiyat bölümümüzde ise Balkan mü-
ziğinin ünlü isimlerinden ve döneminde Balkan Türkleri arasında birleş-
tirici etkisiyle bilinen Kadriye Latifova’yı tanıtıyoruz. Edebiyat bölümünde 
ise Türkiye’nin yetiştirdiği önemli düşünce adamlarından biri olan Cemil 
Meriç’ten ve eserlerinden söz ettik. Yine Kültür sanat sayfalarımızda oku-
yucularımız için iki farklı kitap ve dört filmi de tanıttık. 
Kurumsal, aktüel ve kültürel içerikleriyle on ikinci sayımızın herkes için 
hayırlı olmasını diliyor, heyecanımızın bir sonraki sayımızdada artarak de-
vam etmesini temenni ediyoruz. 
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BAŞKAN’DAN

Değerli Dostlar,
Türkiye’nin giderek büyüyen ve güçlenen Yerel Yö-
netimler Kamu İşverenleri Sendikası olarak, faa-
liyetlerimiz ve eğitim çalışmalarımız ile etki alanı-
mızı gün geçtikçe genişletiyoruz. Belediyelerimize 
yaptığımız danışmanlık hizmetlerimiz, sözleşme-
lerimiz ve üye kuruluşların personellerine ilişkin 
yürüttüğümüz eğitim faaliyetlerimiz ile Yerelsen’i 
her geçen gün pozisyonunda daha yetkin bir nok-
taya taşıyoruz. 

Yerelsen olarak yapılan her çalışmanın ve başa-
rıyla tamamlanan her faaliyetin insicamını koru-
yan bir ekiple, ehliyet ve liyakat ile gerçekleştiri-
lebileceğini biliyoruz. Bu nedenle her dönem için 
çalışmalarımızı bu ruhu koruyacak, hatta gelişti-
recek bir motivasyon ile planlıyoruz. 

Yerelsen her ne kadar bir işveren sendikası olsa 
da, temelde hakkı korumayı ve hukuku gözetme-
yi prensip haline getirmiştir. Bu konudaki hassa-
siyetlerimizi korumaktan asla vazgeçmediğimiz 
gibi emeğin kutsallığını da hatırda tutmaya devam 
ediyoruz. Sendikamız gerek yurt çapındaki sözleş-
me faaliyetleri gerekse de eğitimleri ile kurulduğu 
günden bu yana temposu ve üretkenliği yüksek bir 
kuruluş olmayı başardı. Bu çerçevede Yerelsen’in 

yayınladığı her eser, gerçekleştirdiği her çalışma-
nın arkaplanında ülkemizin geleceğini doğru şe-
killendirme gayretinin yattığını ifade edebilirim. 

Değerli dostlar, 
Sadece ülkemiz değil aynı zamanda tüm dünya-
nın kritik bir dönemde olduğunu hepimiz farkedi-
yoruz. Ekonomiden sosyal ilişkilere kadar herşey 
çok hızlı biçim değiştiriyor. Edilgen, rüzgara göre 
yön değiştiren bir biçimsizliği ne kurumsal an-
lamda ne toplumsal çerçevede kabul edemeyiz. 
İşte bu nedenle bölgesel krizlere veya tüm dün-
yayı ilgilendiren hadiselere karşı sessiz kalamaz, 
kabullenici bir pozisyona giremeyiz. Irak ve Suri-
ye’deki güncel sorunlar, ABD’nin Filistin için al-
dığı yakışıksız karar bizi bu konuda doğru ve dik 
bir duruş geliştirmeye itiyor.  Bu nedenle Yerelden 
Değerler’in bu sayısında en önemli konu başlık-
larımızdan birini Filistin Direnişi ve Kudüs olarak 
belirledik. 

Dergimizde aynı zamanda gerek sözleşmeleri-
mizden gerekse de yaptığımız çalışmalardan gün-
cel haberleri de sizinle paylaşıyor. Yerelsen bün-
yesinde çıkan üç farklı kitapla yerel yönetimlerin 
reform süreçlerini yeniden mercek altına almış 
olduk. Aynı zamanda son olarak gerçekleştirdi-
ğimiz Afyonkarahisar’daki eğitim programımızın 
detaylarını da yine dergimizde sizinle paylaşı-
yoruz.  11-14 Ocak tarihlerinde Akrones Otel’de 
gerçekleşen eğitim programımıza üye kuruluşla-
rımızdan 140 kişi katıldı. İki gün süren programda 
Prof. Dr. Hamza Ateş, Eğitimci Binali Kılıç ve Mus-
tafa Baştaş’tan hem yerel yönetim reformları de-
ğerlendirme projesi çalıştayı konusunda hem de 
farklı başlıklar üzerine bilgiler aldık. 

Yerelsen olarak üyelerimizin donanımlarına kat-
kı sağlayacak, aramızdaki diyalogu artıracak her 
türlü eğitim ve akademik çalışmayı sürdürmeye 
devam edeceğiz. 

Yeni sayımızda buluşmak üzere esen kalın.



Kahramanmaraş - Ters Lale
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Yerelsen’in üyelerinden Şanlıurfa Büyükşehir 
Belediyesi’nin yeni dönem için toplu iş sözleşmesi 
görüşmeleri başladı. Yerelsen’in işveren vekili 
olarak dahil olduğu görüşmelerin ilki 30 
Kasım 2017 tarihinde Şanlıurfa Büyükşehir 
Belediyesi’nde gerçekleştirildi.

Sendikamızın çeşitleri temaslarının ardından 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Abdulkadir AÇAR görüşmelerin açılış konuşmasını 
yaptı. AÇAR, yeni dönem için imzalanacak toplu  
iş sözleşmesinin iki tarafa da hayırlı olmasını 
temenni etti. Belediyenin imkanları dahilinde güzel 
bir sözleşme yapılacağını iki tarafında masadan 
mutlu ayrılması için gayret sarfedeceğini ifade 
etti.

Konuşmanın ardından başlayan görüşmede 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen İnsan 
Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Mahmut ATÇI 
katılırken, işveren vekili sıfatı ile Yerelsen’i ise 
Sendika Uzmanı Hasan TENLİK ve Murat ASLAN 
temsil etti. Toplantıda işçi tarafını ise Hizmet-
iş TİS Daire Başkanı Av.Muhammed Nurbaki 
TÜRKAY, TİS Uzmanı Osman Sarı, Şanlıurfa  Şube 

Başkanı Seydi Eyyüpoğlu, Şube Teşkilatlanma 
Sekreteri Hazım YAVUZ, Şube Mali Sekreteri 
Ahmet KIRKDAĞ, Şube Eğitim Sekreteri Bubo 
ENGİNAKIN ve Baştemsilci Halil KABAN temsil 
etti. 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin 610 işçisini 
ilgilendiren ilk toplantıda işçi sendikasının 
hazırladığı 70 maddelik taslağın 18 maddesi 
ilk toplantıda kabul edilirken 7 maddenin ise 
ertelenmesi kararlaştırıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nde 
Görüşmeler Başladı
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Yeni dönem için başlayan toplu iş sözleşmesi 
görüşmeleri Çankırı’da Yerelsen’in katılımıyla 
devam etti. Yerelsen üyelerinden Çankırı 
Belediyesi’nde toplu sözleşme için görüşmeler 
olumlu bir atmosferde başladı. İşveren vekili 
olarak sendikamızın da katıldığı ilk oturum 9 
Kasım 2017 tarihinde Çankırı Belediyesi’nde 
gerçekleşirken görüşmeye, belediye temsilcileri, 
Yerelsen uzmanları ve işçi tarafı katılım gösterdi. 

İlk görüşmeden önce Çankırı Belediyesi’nin çeşitli 
birimlerinde temaslarda bulunan sendikamız 
ardından toplu iş sözleşmesi için toplantıyı başlattı. 
İlk toplantıya Çankırı Belediyesi’ni temsilen Çankırı 
Belediye Başkan Yardımcısı Hasan ÖZTÜRK 
katıldı. Yerelsen’i sendika uzmanlarımızdan Hasan 
TENLİK ve Murat ASLAN temsil ederken, işçi 
tarafını ise Ankara Hizmet İş 4 No’lu Şube Başkanı 
Yusuf GüLER ve Şube Teşkilatlanma Sekreteri Arzu 
TEKİN temsil etti. Toplantıda gerek işveren sıfatı ile 
Çankırı Belediyesi ve işveren vekili olarak Yerelsen, 
gerekse de işçi temsilcileri olumlu bir atmosferde 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde
Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

görüşmelerini gerçekleştirdi. Toplu iş sözleşmesi 
bu ilk toplantı olumlu bir havada geçerken, 
görüşülen sözleşme taslağı ise taraflarca dikkatli 
biçimde tetkik edildi. 

Çankırı Belediyesi’nde 30 işçi için gerçekleştirilen 
toplu iş sözleşmesinin ilk toplantısında Hizmet 
İş tarafından hazırlanan 65 maddelik taslağın 19 
maddesi kabul edildi. Toplantıda 1 madde üzerinde 
ise erteleme yapılması kararlaştırıldı.

Çankırı Belediyesi’nde Toplu Sözleşme 
Görüşmelerinin İlki Yapıldı
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Yerelsen’in üyelerinden Gebze Belediyesi’nde 
Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başladı. 28 Kasım 
2017 tarihinde Gebze’de düzenlenen ilk toplantı 
ile birlikte sözleşme görüşmelerine geçildi. 

Yerelsen’in Gebze Belediyesi’ndeki temaslarının 
ardından yapılan toplantıda Gebze Belediyesi’ni 
Belediye Başkanı Adnan KÖŞKER, Başkan 
Yardımcısı Sadık ALBAYRAK, İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürü Ramazan KILINÇ ve Mali Hizmetler 
Müdürü Bilgin ALTAY temsil etti. Görüşmede 
işveren vekili sıfatı ile yer alan Yerelsen’i ise, 
Yerelsen Genel Sekreteri Av. Mümtaz UZUN, 
sendika uzmanlarından Hasan TENLİK ve Murat 
ASLAN temsil ederken, işçi tarafını ise Hizmet İş 
Kocaeli Şube Başkanı İdris ERSOY, Hizmet İş Mali 
Sekreteri İbrahim ÇINAR, Temsilci Tekin YAVUZ, 
Mehmet AVCI, Özcan TAT ve Kültür Sanat Komite 
Başkanı Dr. Kadir ULUTAŞ temsil etti. 

Sözleşme görüşmelerinden önce temenni 
konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan 
KÖŞKER  yeni dönem için imzalanacak toplu  iş 
sözleşmesinin iki tarafa da hayırlı olmasını diledi. 
Ülkemizin zor bir zaman diliminden geçtiğini 

belirten KÖŞKER, iki tarafında ellerini taşın 
altına sokması gerektiğini belirtti. Sözleşmenin 
belediyenin imkanları doğrultusunda en iyi şekilde 
biteceğini umduğunu söyledi.

Gebze Belediyesi’nin 220 işçisini kapsayan Toplu İş 
Sözleşmesi’nin ilk görüşmesinde işçi sendikasının 
hazırladığı 70 maddelik taslağın ilk 6 maddesi 
kabul edilirken 1 maddenin ise ertelenmesine 
karar verildi. 

Gebze Belediyesi’nde TİS Görüşmeleri
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İzmit Belediyesi’nde 209 işçiyi kapsayan toplu iş 
sözleşmesi için görüşmeler başladı. Belediyenin 
hizmet binasında 29 Kasım 2017 tarihinde 
gerçekleşen ilk toplantıda işveren vekili sıfatı ile 
Yerelsen de yer aldı. 

Yerelsen’in çeşitli temaslarının ardından 
olumlu bir havada başlayan görüşmelerde İzmit 
Belediyesi’ni Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN 
temsil ederken, işveren sıfatı ile toplantılara 
katılan Yerelsen’i ise Genel Sekreter Mümtaz 
UZUN ve Sendika Uzmanı İbrahim Halil ÇELİK 
temsil etti. Toplantıya işçi sendikasını temsilen 
Kocaeli Hizmet-İş Şube Başkanı İdris ERSOY, 
Hizmet-İş Şube Sek.  Muharrem SUBAŞI, Hizmet 
İş Şube Mali Sek. İbrahim ÇINAR katıldı.

Toplu iş sözleşmesi toplantısının başlangıcında 
konuşma yapan İzmit Belediyesi Başkanı Dr. 
Nevzat DOĞAN Toplu Sözleşmenin Hayırlara 
vesile olmasını temenni etti. 
Sözleşmenin masada bitmesini arzu ettiklerini ve 
İzmit  Belediyesi işçilerinin hak ettikleri maaşları 

Toplu İş Sözleşmesinin İlk Toplantısı
İzmit Belediyesi’nde Yapıldı

vermek için gayret sarf edecekleri vurgusunu 
yaptı.

Konuşmanın ardından işçi sendikasının hazırladığı 
66 maddelik taslak toplantıda konuşulurken, 
toplantının 7 maddesi ise aynen kabul edildi.
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Sendikamızın üyelerinden Darıca Belediyesi 80 
işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmelerinin ilk top-
lantısını gerçekleştirdi. İşveren vekili olarak sen-
dikamız tarafından temsil edilen Darıca Beledi-
yesi’nde ilk görüşme ise 9 Kasım 2017 tarihinde 
gerçekleşti. 

Yerelsen, Darıca Belediyesi ve Hizmet İş arasında 
devam edecek olan müzakarelerin ilk adımı ise 
olumlu bir atmosferde geçti. Sendikamızın çeşit-
li temaslarının ardından başlatılan ilk toplantıda 
Darıca Belediyesi’ni İnsan Kaynakları Müdürü 
İlknur KARADUMAN ve Mali Hizmetler Müdürü 
Muhammet AKŞİT, sendikamızı Yerelsen Genel 
Sekreteri Av. Mümtaz UZUN, Yerelsen Uzmanı 
Murat Aslan ve Hasan TENLİK temsil ederken işçi 
tarafında ise Hizmet İş Kocaeli Şube Başkanı İdris 
ERSOY, Şube Mali Sekreteri İbrahim ÇINAR, Baş-
temsilci Ceyhan DEMİR yer aldı. 

Sözleşme görüşmelerinden önce Darıca Belediye 
Başkanı Şükrü KARABACAK bir temenni konuş-
ması yaptı. Şükrü KARABACAK konuşmasında 
yeni dönem için imzalanacak toplu iş sözleşmesi-
nin iki taraf içinde hayırlı olmasını dilediğini ifade 
etti. 

Darıca Belediyesi’nde 80 işçi için gerçekleşecek 
olan toplu iş sözleşmesinin ilk görüşmesinde ise 
Hizmet İş’in sunduğu 65 maddelik taslağın 7 mad-
desi kabul edilirken 1 madde üzerinde ise ertele-
me yapılmasına karar verildi. 

Darıca Belediyesi’nde 
İlk Görüşme Olumlu 
Başladı

Sendikamızın üyelerinden Saruhanlı Belediyesi’n-
de Toplu İş Sözleşmesi için ilk görüşmeler yapıldı. 
Saruhanlı Belediyesi’nde 14 Kasım 2017 tarihinde 
gerçekleştirilen ilk toplantı ile 27 işçiyi ilgilendiren 
toplu iş sözleşmeleri için adım atılmış oldu. 

Saruhanlı Belediye binasında yapılan ilk görüş-
mede, Saruhanlı Belediyesi’ni İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürü Cemil HACI ve Mali Hizmetler Mü-
dürü Mehmet ERBİL gerçekleştirdi. İşveren vekili 
sıfatı ile Yerelsen’i toplantıda Uzman Cavit TOKPI-
NAR ve Yerelsen Danışmanı Ertuğrul ÖZCAN tem-
sil ederken, işçi tarafını ise Hizmet İş Manisa Şube 
Başkanı Turan KARANFİL, işyeri temsilcisi Hasan 
KOZLU temsil etti. 

Olumlu bir havada gerçekleşen ilk toplantıda işçi 
sendikası tarafından hazırlanan 69 maddelik tas-
lağın 18 maddesi görüşülerek kabul edildi. 

Saruhanlı’da TİS 
Görüşmeleri Başladı
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Yerelsen’in üyelerinden Körfez Belediyesi’nde 
toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri başladı. 21 Ka-
sım 2017 tarihinde gerçekleşen ilk toplantı beledi-
yenin hizmet binasında yapıldı. 

Yerelsen’in belediyedeki çeşitli temaslarının ar-
dından olumlu bir atmosferde başlayan ilk top-
lantıda Körfez Belediyesi’ni temsilen Belediye 
Başkanı İsmail BARAN katılırken, işveren vekili 
sıfatı ile Yerelsen de toplantıya iştirak etti. Genel 
Sekreter Yardımcısı Yahya BİLGİN ve Sendika Uz-
manı İbrahim Halil ÇELİK tarafından temsil eden 
Yerelsen’in yanı sıra toplantıda işçi tarafı olarak 
yer alan Belediye İş Sendikası ise Belediye İş Şube 
Başkanı Osman ŞAR, Belediye İş Şube Başkan 
Yardımcısı Ertuğrul ÇINAR, Belediye iş Şube Mali 
Sekreteri Mehmet ER tarafından temsil edildi. 

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine geçilmeden 
önce bir konuşma yapan Körfez Belediye Başkanı 
İsmail BARAN Toplu Sözleşmenin Hayırlara vesile 
olmasını temenni etti. Sözleşmenin masada bit-
mesini arzu ettiklerini ve Sultandağı Belediyesi iş-
çilerinin hak ettikleri maaşları vermek için gayret 
sarf edecekleri vurgusunu yaptı.

Konuşmanın ardından işçi sendikasının hazırla-
dığı 77 maddelik taslak toplantıda konuşulurken, 
taslağın 6 maddesi ise aynen kabul edildi.

Üyelerimizden Korgan Belediyesi’nin önümüzde-
ki dönemde gerçekleştireceği toplu iş sözleşmesi 
için ilk toplantı yapıldı. Korgan Belediyesi’ni tem-
silen Yerelsen tarafından başlatılan görüşmelerin 
ilki 16 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirildi. 

Çeşitli temaslarından ardından yapılan ilk top-
lantıda Korgan Belediyesi’ni Başkan Yardımcısı 
Selahittin KİRAZOĞLU, İnsan Kaynakları Müdürü 
Muhammet GÜVEN, Mali Hizmetler Müdürü Erol 
ÖZCAN ve Yazı İşleri Müdürü Murat KARAKAYA 
temsil etti. İşveren vekili sıfatıyla toplantıda yer 
alan Yerelsen’i ise sendika uzmanlarından Ha-
san TENLİK ve Murat ASLAN temsil ederken, işçi 
tarafını ise Hizmet İş Ordu Şube Başkanı Nevzat 
ACU, Şube Sekreteri Güner İYİGÜN ve Baştemsilci 
Müfit BÖREK temsil etti.

Sözleşme görüşmelerinden bir temenni konuş-
ması yapan Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kİ-
RAZ, yeni dönem için imzalanacak toplu  iş sözleş-
mesinin iki tarafa da hayırlı olmasını temenni etti. 
“Belediyenin imkanları içerisinde güzel bir söz-
leşme dönemi geçireceğimize inanıyorum” dedi.

Korgan Belediyesi’nin 40 işçisini kapsayan toplu 
iş sözleşmesinin ilk toplantısında Hizmet İş tara-
fından sunulan sözleşme taslağının ilk 6 maddesi 
kabul edilirken 1 maddenin ise ertelenmesine ka-
rar verildi.

Körfez Belediyesi’nde 
Görüşmeler Başladı

Korgan Belediyesi’nde 
İlk Görüşme Yapıldı
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Sendikamızın üyelerinden Akyazı Belediyesi’nde 
görüşmelerde Yerelsen işveren vekili olarak süre-
ci başlattı. İlk oturum 7 Kasım 2017 tarihinde Ak-
yazı Belediyesi Başkanlığı Binası’nda sendikamız 
ve Hizmet İş Sendikası arasında gerçekleşti. 

Toplantı öncesi çeşitli ziyaretler yapan sendikamız 
sonrasında toplu iş sözleşmesi için görüşmele-
ri başlattı. Toplu iş sözleşmesinin ilk oturumuna 
Akyazı Belediyesi’nden Akyazı Belediye Başkanı 
Hasan AKCAN, Belediye Başkan Yardımcısı Meh-
met ÇAKMAK, İnsan Kaynakları Müdürü Selda 
AKSIMA YAZICI ve Mali Hizmetler Müdürü Veysel 
CENGİZ katıldı. İşveren vekili olarak sözleşmeleri 
yürüten sendikamız adına ise görüşmeye Yerel-
sen Uzmanları Cavit TOKPINAR ve Melih KURAN, 
Yerelsen Danışmanı Ertuğrul ÖZCAN iştirak etti. 
Toplantıya belediye çalışanlarını temsilen Hizmet 
İş Sendikası’ndan Sakarya Hizmet-İş Şube Baş-
kanı Mehmet Mesut GÖKDEMİR, Şube Mali Sek-
reteri Ertuğrul ÇAKMAK, Şube Personeli Ertuğrul 
AKTAŞ, İşyeri Sendika Baştemsilcisi Hasan Engin 
EROĞLU, İşyeri Sendika Temsilcisi Alpaslan BAY-
RAKTAR katıldı. 

Akyazı Belediyesi’nde yürütülen ve toplamda 61 
işçi için başlatılan toplu iş sözleşmesinin ilk top-
lantısında, işçi sendikasının hazırladığı 81 madde-
lik taslağın 6 maddesinin 5 maddesi kabul edildi. 
1 Madde ise ertelendi. 

Yerelsen’in üyelerinden olan Altınova Belediye-
si’nde toplu iş sözleşmesi için görüşmelerin 30 
Kasım tarihinde gerçekleştirildi. Belediye hizmet 
binasında yapılan toplantıya Yerelsen, işveren ve-
kili sıfatı ile katıldı. 

Toplantıdan önce Altınova Belediyesi’nde çeşitli 
ziyaretlerde bulunan sendikamız daha sonra gö-
rüşmeyi başlattı. İlk toplantıda Altınova Belediye-
si’ni Mali Hizmetler Müdürü Kemal YEREBATAN 
temsil ederken, işveren vekili olarak Yerelsen ise 
Genel Sekreter Yardımcısı Yahya BİLGİN ve Sen-
dika Uzmanı İbrahim Halil ÇELİK ile görüşmeye 
iştirak etti. Toplantıda işçi tarafını ise Hizmet İş 
Sendikası Şube Başkanı İdris ERSOY, Şube Sek-
reteri Muharrem SUBAŞI, Mali Sekreter İbrahim 
ÇINAR temsil etti. 

Sözleşme görüşmelerinden önce kısa bir konuş-
ma yapan Mali Hizmetler Müdürü Kemal YERE-
BATAN, Toplu Sözleşmenin Hayırlara vesile olma-
sını temenni etti. Sözleşmenin masada bitmesini 
arzu ettiklerini ve Sultandağı Belediyesi işçilerinin 
hak ettikleri maaşları vermek için gayret sarf ede-
cekleri vurgusunu yaptı.

Altınova Belediyesi’nin 24 işçisini ilgilendiren top-
lu iş sözleşmesinin ilk toplantısında ise işçi sendi-
kasının sunduğu 49 maddelik taslağı görüşülerek 
27 maddesi kabul edildi. 

Akyazı Belediyesi’nde 
Görüşmeler Başladı 

Altınova Belediyesi’nde 
TİS Görüşmeleri Başladı
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Yerelsen’in üye kuruluşlarından Belpaş’ın 118 iş-
çisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi için görüş-
meler olumlu bir havada başladı. Belpaş Hizmet 
Binası’nda 8 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştiri-
len toplantıya işveren vekili sıfatı ile Yerelsen ve 
işçi sendikası olarak Hizmet İş katıldı. 

Toplu iş sözleşmesinin ilk toplantısında Belpaş’ı 
Genel Müdür Yardımcısı Fatih CENGİZ temsil 
ederken, Yerelsen’i ise Genel Sekreter Yardımcı-
sı Yahya BİLGİN ve Sendika Uzmanı İbrahim Ha-
lil ÇELİK temsil etti. Toplantıda işçi tarafını ise 
Sakarya Hizmet-İş şube başkanı Mehmet Mesut 
GÖKDEMİR, Hizmet-İş mali sekreteri Ertuğrul 
ÇAKMAK, Sakarya şube personeli Ertuğrul AK-
TAŞ, Baştemsilci Mustafa İsmail YILMAZ ve İşyeri 
temsilcisi İbrahim Ethem ULUNÇ temsil etti. 

Temenni konuşmaları ile başlayan toplantıda Bel-
paş Genel Müdür Yardımcısı Fatih CENGİZ Toplu 
Sözleşmenin Hayırlara vesile olmasını dilediğini 
aktardı. Sözleşmenin masada bitmesini arzu et-
tiklerini ve Belpaş A.Ş işçilerinin hak ettikleri ma-
aşları vermek için gayret sarf edecekleri vurgusu-
nu yaptı.

Konuşmaların ardından 118 işçiyi ilgilendiren top-
lu iş sözleşmesi görüşmelerine geçildi. Toplantıda 
işçi sendikası tarafından hazırlanan 77 maddelik 
taslak görüşülürken, 44 maddesi kabul edildi. 

Yerelsen’in üyelerinden Bozuyük Belediyesi’nde 
yeni dönem için toplu iş sözleşmesi heyecanı baş-
ladı. Yerelsen’in işveren vekili olarak dahil olduğu 
sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı 15 Kasım 
2017 tarihinde Bozüyük Belediyesi’nde yapıldı. 

Yerelsen’in çeşitli temaslarının ardından yapılan 
toplantıda, Bozüyük Belediyesi’ni Belediye Başkan 
Yardımcıları Mustafa YÜRÜKCÜ ve Nazmi KURU 
ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Naci TURA 
temsil etti. Yerelsen’in toplantıya Yerelsen Uzmanı 
Cavit TOKPINAR ve Danışman Ertuğrul ÖZCAN ile 
iştirak ederken, işçi tarafını ise Belediye İş Şube 
Başkan Yardımcısı Kemal AZAK, Şube Mali Sek-
reteri Adnan YILDIZ, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri 
Ahmet MORİPEK ve Alirıza YILMAZ ile Baştemsilci 
Ersel PİŞKİNEL temsil etti. 

Toplamda 90 işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşme-
si görüşmelerinin ilk toplantısı olumlu bir havada 
geçti. Toplantıda işçi sendikası tarafından hazır-
lanan 45 maddelik taslağın ilk 18 maddesi kabul 
edilirken, 2 maddenin ise ertelenmesine karar 
verildi.

Belpaş’ta ilk
TİS Toplantısı

TİS Toplantısı
Bozüyük’te Yapıldı



16 Yerelsen’in üyelerinden olan Çayırova Belediye-
si’nin yeni dönemde gerçekleştireceği toplu iş 
sözleşmesi için görüşmeler başladı. İşveren vekili 
sıfatıyla sendikamız tarafından başlatılan görüş-
melerin ilk toplantısı ise 9 Kasım 2017 tarihinde 
gerçekleşti. 

Sendikamız Çayırova Belediyesi’nde gerçekleşen 
ilk toplantıdan önce çeşitli temaslarda bulundu. 
Toplantıda Çayırova Belediyesi’ni İnsan Kaynakla-
rı Müdürü Hasan KARAGÖZ, işveren vekili olarak 
sendikamızı Yerelsen Genel Sekreteri Av. Mümtaz 
UZUN, Yerelsen Uzmanı Hasan TENLİK ve Murat 

ASLAN temsil ederken işçi tarafını ise Hizmet İş 
Kocaeli Şube Başkanı İdris ERSOY, Baştemsilcisi 
Hüseyin IRMAK ve Necmi ÇELİK temsil etti. Söz-
leşme görüşmelerinden önce bir konuşma yapan 
Çayırova Belediye Başkanı Şevki DEMİRCİ ise yeni 
dönem için imzalanacak sözleşmenin iki taraf için 
de hayırlı olmasını temenni ettiği ifade etti. 

Çayırova Belediyesi’nin 80 işçisini kapsayan toplu 
iş sözleşmesinin ilk toplantısında Hizmet İş tara-
fından sunulan 65 maddelik taslağın ilk 7 madde-
si kabul edilirken 1 maddenin ise ertelenmesine 
karar verildi. 

Çayırova Belediyesi’nde TİS Görüşmesi Başladı
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Yerelsen’in üyelerinden Eşme Belediyesi’nde 24 
işçiyi ilgilendirecek olan toplu iş sözleşmeleri 
için görüşmeler başladı. 14 Kasım 2017 tarihinde 
Eşme Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen 
görüşme oldukça olumlu bir atmosferde geçti. 

Yerelsen’in işveren vekili sıfatı ile dahil olduğu 
toplantıda Eşme Belediyesi’ni Belediye Başkanı 
Hacı Mustafa ÇETİN, Belediye Başkan Yardımcısı 
Melih ÖZTÜRK, Mali Hizmetler Müdür V. Ali EKER 
tarafından temsil edildi. Yerelsen’in Genel Sek-
reter Yardımcısı Yahya BİLGİN ve Sendika Uzma-
nı İbrahim Halil ÇELİK tarafından temsil edildiği 
toplantıda, işçi sendikasını temsilen Uşak Hizmet 
iş şube başkanı Recep SORKUN , İşyeri temsilcisi 
Mustafa ZORPUZAN , Üye ALİ Serdar KALAK gö-
rüşmelere katıldı. 

Görüşmelerin başlangıcında konuşma yapan 
Eşme Belediye Başkanı Hacı Mustafa ÇETİN, Top-
lu Sözleşmenin hayırlara vesile olmasını temenni 
etti. Sözleşmenin masada bitmesini arzu ettikle-
rini ve Eşme Belediyesi  işçilerinin hak ettikleri 
maaşları vermek için gayret sarf edecekleri vur-
gusunu yaptı.

Eşme Belediyesi’nin 24 işçisini ilgilendiren top-
lu iş sözleşmesi görüşmesinde işçi sendikasının 
sunduğu taslak görüşülerek yapılan müzakere 
sonucu anlaşma sağlanmıştır.

Yerelsen’in üyelerinden Ünye Belediyesi’nde Top-
lu İş Sözleşmesi için ilk görüşme yapıldı. 22 Aralık 
2017 Ünye Belediyesi’nde gerçekleşen toplantıya 
işveren vekili sıfatı ile Yerelsen’de iştirak etti.

Ünye Belediyesi’nde gerçekleşen temasların ar-
dından yapılan ilk toplantıda Ünye Belediyesi’ni 
Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal ME-
HEL, İnsan Kaynakları Müdürü Nebati ALTUN, 
Mali Hizmetler Müdürü İlhan ODABAŞI temsil 
etti. Görüşmelerde Yerelsen’i ise Sendika Uzman-
larından Hasan TENLİK ve Murat ASLAN temsil 
ederken işçi tarafını Hizmet-iş Ordu Şube Başka-
nı Nevzat ACU, Şube Sekreteri  Güner İYİGÜN ve 
Baştemsilci Abdullah ŞENTEPE temsil etti.

Toplantının başlamasından önce Ünye Belediye 
Başkan Yardımcısı Ali Kemal MEHEL yaptığı ko-
nuşmada “yeni dönem için imzalanacak toplu iş 
sözleşmesinin iki tarafa da hayırlı olmasını ve ma-
sada bitecek güzel bir sözleşme olmasını diliyo-
rum” dedi. 

Konuşmaların ardından başlayan toplantıda Ünye 
Belediyesi’nin 50 işçisini ilgilendiren toplu iş söz-
leşmesi için işçi sendikası tarafından hazırlanan 
57 maddelik taslağın 13 maddesi görüşülerek ka-
bul edilirken 1 maddenin ise ertelenmesine karar 
verildi. 

Eşme Belediyesi’nde
TİS İmzalandı

Ünye Belediyesi’nde 
Görüşmeler Başladı
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Yerelsen’in üyelerinden Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı’nda (MARKA) toplu iş sözleşmesi heyecanı 
yaşandı. MARKA binasında gerçekleşen görüş-
mede sözleşme görüşmeleri sonuçlandırılarak 
10 Kasım 2017 tarihinde taraflarca imzalanmıştır. 

MARKA’da gerçekleşen görüşmeye ve imza töre-
nine MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa ÇÖPOĞ-
LU, işveren vekili olarak sendikamızın Genel Sek-
reter Yardımcısı Yahya BİLGİN ve Yerelsen uzmanı 

Melih KURAN katıldı. Toplantıya MARKA’yı temsil 
amacıyla Av. Eren Hakkı YALÇIN iştirak etti. Gö-
rüşmelerde işçi tarafını temsil eden Koop İş Sen-
dikasını temsilen ise Koop İş Şube Başkanı Şevket 
ULUSİNAN, Şube İdari Sekreteri İsmet KANPARA, 
Şube Mali Sekreteri Celal ÇOBANOĞLU, TİS Ser-
visi Müdürü Aytuğ BALAMAN ve İşyeri temsilcisi 
Murat SADIK katıldı. 

Toplantı sonucunda 34 asıl madde, 2 geçici madde 
ve 1 Ek’ten oluşan sözleşme taraflarca imzalana-
rak anlaşma sağlanmıştır. İmza töreninde bir ko-
nuşma yapan MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa 
ÇÖPOĞLU, imzalanan toplu iş sözleşmesinin hem 
kurumumuz hem de çalışanlarımız adına hayırlı 
olmasını dilediğini ifade etti.

MARKA’da Toplu İş Sözleşmesi 
İmzalandı
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Sendikamızın üye belediyelerinden Osmangazi 
Belediyesi’nde 254 işçiyi ilgilendiren toplu iş söz-
leşmesinin ilk görüşmesi yapıldı. Olumlu bir at-
mosferde geçen görüşmelerin ilki 16 Ocak 2018 
tarihinde Osmangazi Belediyesi binasında yapıldı. 
Yerelsen’in belediyede çeşitli temaslarının ardın-
dan başlayan toplu iş sözleşmesine işveren vekili 
sıfatı ile Yerelsen katılırken, işçi tarafını ise Hiz-
met-İş sendikası temsil etti. 

Görüşmelerde Osmangazi Belediyesi’ni Başkan 
Yardımcısı Hasan Hüseyin ERDÖNMEZ, İnsan 
Kaynakları Müdürü Beytullah SEFERLER ve Mali 
Hizmetler Müdürü Necmi KURALAY temsil etti. 
Toplantıda hazır bulunan Yerelsen’i ise Sendika 
uzmanlarından Hasan TENLİK ve Murat ASLAN 
temsil etti. İşçi tarafını temsil eden Hizmet-İş 
Sendikası’ndan ise Hizmet-iş Bursa  Şube Başka-
nı Mehmet KESKİN , Şube Sekreteri Selim BAL, 
Şube Mali Sekreteri Selim Yaşar AYDIN, Sendika 
Baştemsilcisi Sedat KURT ve Temsilci Metin ÖZ-
KAN katıldı. Görüşmelerden önce sözleşmeye 
ilişkin taraflarca çeşitli değerlendirmeler ve te-
menni konuşmaları yapıldı. Osmangazi Belediye 
Başkanı Yardımcısı Hasan Hüseyin ERDÖNMEZ 
yaptığı konuşmada yeni dönem için imzalanacak 
toplu iş sözleşmesinin iki tarafa da hayırlı olması-
nı temenni ettiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından 254 işçiyi ilgilendiren top-
lu iş sözleşmesinin geçilen toplantıda işçi tarafını 
temsil eden Hizmet-İş sendikasının taslak metni 
değerlendirilirken 7 maddenin kabul edilmesine 
ve 1 maddenin ise ertelenmesine karar verildi. 

Yerelsen’in üye belediyelerinden olan Gölköy’de 
Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başladı. 03 Ara-
lık 2018 tarihinde Gölköy Belediyesi’nde düzenle-
nen ilk toplantı ile birlikte sözleşme görüşmeleri-
ne geçildi. 

Yerelsen’in Gölköy Belediyesi’ndeki temaslarının 
ardından yapılan toplantıda Gölköy Belediye’sini 
temsilen Başkan Yardımcısı Murat Emre ÖME-
RUSTAOĞLU, Belediye Yazı İşleri Müdürü Ümit 
KATIRCI yer alırken, işveren vekili sıfatı ile iştirak 
eden Yerelsen’i ise Sendika uzmanlarından Hasan 
TENLİK ve Murat ASLAN temsil etti. Görüşmeler-
de işçi tarafını temsil eden Belediye-İş Sendika-
sı’ndan ise Ordu Şube Başkan Yardımcısı Yusuf 
KIR ve Temsilci Özgür AKKAYA toplantıya katıldı.

Sözleşme görüşmelerinden önce temenni konuş-
ması yapan Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal 
MERT yeni dönem için imzalanacak toplu  iş söz-
leşmesinin hem belediyemize hemde işçilerimize 
hayırlı olmasını temenni etti.

Gölköy Belediyesi’nin 7 işçisini kapsayan Toplu İş 
Sözleşmesi’nin ilk görüşmesinde işçi sendikası-
nın hazırladığı 59 maddelik taslağın 19 maddesi 
kabul edilirken 1 maddenin ise ertelenmesine ka-
rar verildi. 

Osmangazi’de TİS
İçin Adım Atıldı

Gölköy Belediyesi’nde
Görüşmeler Başladı



Yerelsen’in üye belediyelerinden Adapazarı’nda 
Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başladı. 16 Ocak 
2018 tarihinde Belediye Başkanlığı binasında ya-
pılan görüşmede toplu iş sözleşmesi ile ilgili de-
ğerlendirmeler yapıldı. 

Yerelsen’in Adapazarı Belediyesi’ndeki temasla-
rının ardından yapılan toplantıda Adapazarı Be-
lediye’sini temsilen Belediye Başkan Yardımcısı 
Rıdvan ÖZÜM, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü 
Ahmet ÖKSÜZALİ ve Mali Hizmetler Müdürü Os-
man Nuri EKER katıldı. 

Toplantıda işveren vekili sıfatı ile Yerelsen’i ise Ye-
relsen uzmanlarından Cavit TOKPINAR ve Melih 
KURAN ile Yerelsen Danışmanı Ertuğrul ÖZCAN 
katıldı. Görüşmelerde işçi tarafını temsil eden 
Hizmet-İş sendikasından ise Hizmet-İş Sakarya 
Şube Başkanı Mehmet Mesut GÖKDEMİR, Şube 
Mali Sekreteri Ertuğrul ÇAKMAK, Şube personeli 
Ertuğrul AKTAŞ katılırken ayrıca Baştemsilci Me-
tin GÖKTÜRK ve temsilci Gülay KAYMAKÇI’da yer 
aldı. 

Olumlu bir atmosferde başlayan görüşmelerde, 
işçi tarafının sunduğu taslağın 6 maddesi değer-
lendirildi. 

Adapazarı 
Belediyesi’nde
Görüşmeler Başladı
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Yerelsen’in üye kuruluşlarından Sultandağı Be-
lediyesi’nde yeni dönem için toplu iş sözleşme-
si görüşmeleri başladı. 29 Kasım 2017 tarihinde 
gerçekleşen görüşme, Sultandağı Belediyesi’nin 
hizmet binasında gerçekleştirildi. 

Yerelsen’in işveren vekili sıfatı ile katıldığı toplan-
tıda Sultandağı Belediyesi’in temsilen Belediye 
Başkanı Osman ACAR katılırken, Yerelsen’i ise 
Genel Sekreter Yardımcısı Yahya BİLGİN, Sendika 
Uzmanı İbrahim Halil ÇELİK temsil etti. Toplantı-
ya işçi İşçi sendikasını temsilen Afyon Belediye İş 
Şube Başkanı Yücel ŞAHİN ve Baştemsilci Bülent 
ÇOBAN katıldı.

Olumlu bir atmosferda başlayan toplu iş sözleş-
mesi görüşmelerinde Sultandağı Belediye Baş-
kanı Osman ACAR konuşma yaptı. ACAR, toplu iş 
sözleşmesinin hayırlara vesile olmasını temenni 
etti. Sözleşmenin masada bitmesini arzu ettikle-
rini ve Sultandağı Belediyesi işçilerinin hak ettik-
leri maaşları vermek için gayret sarf edecekleri 
vurgusunu yaptı. 

Konuşmanın ardından işçi sendikası tarafından 
hazırlanan 66 maddelik sözleşme taslağının 32 
maddesi aynen kabul edildi.

Sultandağı 
Belediyesi’nde TİS İçin 
Görüşmeler Başladı
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Yerelsen’in üyelerinden Kırşehir Belediyesi’nin 
182 işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin ilk 
görüşmesi 4 Ocak 2018 tarihinde Belediye hizmet 
binasında gerçekleştirildi. 

İlk görüşmede işveren vekili olarak çeşitli temas-
larda bulunarak toplantıya iştirak eden Yerelsen’i 
Genel Sekreter Yardımcısı Yahya BİLGİN ve Sen-
dika Uzmanı İbrahim Halil ÇELİK temsil etti. İşçi 
tarafını ise Belediye-İş sendikası temsil ederken 
toplantıya Hizmet-İş İl Başkanı Hızır GÜRLER, 
Hizmet-İş TİS Daire Başkanı Muhammet Nurba-
ki TÜRKAY, Hizmet iş uzmanı Osman SARI iştirak 
etti. 

Görüşmelerden önce yapılan temenni konuşma-
larında Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ahmet 
ÜÇGÜL, Toplu Sözleşmenin Hayırlara vesile ol-
masını temenni etti. Sözleşmenin masada bitme-
sini arzu ettiklerini ve Kırşehir Belediyesi işçileri-
nin hak ettikleri maaşları vermek için gayret sarf 
edecekleri vurgusunu yaptı.

Konuşmaların ardından geçilen toplantıda işçi 
tarafının sunduğu 60 maddelik taslak değerlen-
dirilerek 40 maddesinin kabul edilmesine karar 
verildi. 

Bolu Belediyesi’nin 182 işçisini ilgilendiren top-
lu iş sözleşmelerinin ilki 26 Aralık 2017 tarihinde 
Bolu Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirildi. 
Yerelsen’in çeşitli temaslarının ardından başlayan 
toplantıda karşılıklı iyi niyet atmosferi hakim olur-
ken sunulan taslak değerlendirildi. 

Toplantıya işveren vekili sıfatı ile hazır bulunan Ye-
relsen’i Genel Sekreter Yardımcısı Yahya BİLGİN 
ve Sendika Uzmanı İbrahim Halil ÇELİK katıldı. 
İşçi sendikasını temsilen toplantıya Belediye iş 
şube başkanı Sinan AY, Belediye iş Şube Mali Sek-
reteri  Mutlu ÇİFTSÜREN ve Yönetim Kurulu Üyesi 
İlhami YURT katıldı. 

Görüşmelerden önce yapılan temenni konuşma-
larında Belediye Başkan Yardımcı İhsan AĞCAN, 
Toplu Sözleşmenin hayırlara vesile olmasını te-
menni etti. Sözleşmenin masada bitmesini arzu 
ettiklerini ve Bolu Belediyesi işçilerinin hak ettik-
leri maaşları vermek için gayret sarf edecekleri 
vurgusunu yaptı.

Konuşmaların ardından geçilen toplantıda işçi ta-
rafının sunduğu 73 maddelik taslak değerlendiri-
lerek 6 maddesinin kabul edilmesine karar verildi. 

Kırşehir’de Sözleşme 
Görüşmelerinin İlk 
Toplantısı Yapıldı

Bolu Belediyesi’nde
TİS Görüşmeleri 
Başladı
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Sendikamızın üye belediyelerinden Kandıra’da 
toplu iş sözleşmeleri için ilk toplantı yapıldı. 19 
Şubat 2017 tarihinde belediye binasında yapılan 
toplantı, olumlu bir atmosferde geçti. 

Yerelsen’in Kandıra Belediyesi’ndeki temasla-
rından sonra yapılan görüşmede Kandıra Bele-
diyesi’ni Başkan Yardımcısı Asım Akkaya temsil 
ederken, işveren vekili sıfatı ile sendikamızı ise 
Yerelsen Genel Sekreteri Av.Mümtaz UZUN, Sen-
dika Uzmanlarından Hasan TENLİK ve Murat 
ASLAN temsil etti. Görüşmelerde işçi tarafından 
ise Hizmet-iş Kocaeli Şube Başkanı İdris ERSOY,  
Şube Mali Sekreteri İbrahim ÇINAR ve Baştemsil-
ci Mehmet Kamil ŞEN katılım sağladı.

Tarafların temenni konuşmalarıyla başlayan top-
lantıda Kandıra Belediye Başkan Yardımcısı Asım 
AKKAYA yeni dönem için imzalanacak toplu iş söz-
leşmesinin iki tarafa da hayırlı olmasını temenni 
etti. Konuşmaların ardından işçi tarafının hazırla-
dığı 61 maddelik taslak görüşülürken 6 maddesi 
kabul edildi ve 1 maddesi ertelendi. 

Kandıra’da Toplu 
İş Sözleşmesi 
Görüşmeleri Başladı

Yerelsen üyelerinden Beyşehir Belediyesi’nde 
toplu iş sözleşmesinin ilk toplantısı yapıldı. Yerel-
sen’in çeşitli temaslarının ardından 18 Ocak 2018 
tarihinde Belediye Başkanlığı binasında yapılan 
görüşmede toplu iş sözleşmesi taslağı değerlen-
dirildi. 

Görüşmelerde Beyşehir Belediyesi’ni temsilen 
toplantılara İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü 
Nail ÖZKAN katıldı. İşveren vekili olarak toplantı-
larda hazır bulunan Yerelsen’i ise kurum uzman-
larından Cavit TOKPINAR ve Melih KURAN temsil 
etti. Görüşmelerde işçi tarafını temsil eden Bele-
diye-İş sendikasını ise Konya Şube Başkanı İbra-
him KORAL ve Baştemsilci Durmuş ÖNCÜ katılım 
gösterdiler. 

Toplu iş sözleşmesinin ilk toplantısında karşılıklı 
değerlendirmeler ve iyi niyet temennilerinde bu-
lunulmasının ardından sunulan taslak görüşüldü. 
İşçi tarafının 57 asıl, 2 geçici ve 1 ek maddeden 
oluşan taslak taraflarca değerlendirildi. 

Beyşehir Toplu 
İş Sözleşmesi 
Görüşmeleri Başladı



Sendikamızın üye kuruluşlarından ve sektöründe 
Türkiye’nin sayılı kurumlarından biri olan İzay-
daş’ta 181 işçi için toplu iş sözleşmeleri görüşme-
leri başladı. Yerelsen’in işveren vekili olarak dahil 
olduğu ilk toplantı 11 Aralık 2017 tarihinde İzay-
daş Genel Müdürlüğü’nde yapılırken toplantıya 
taraflar iştirak etti. 

Yerelsen’in çeşitli temaslarının ardından başlayan 
görüşmede İzaydaş’ı temsilen Genel Müdür Yar-
dımcısı Bayram KARAKUŞ, İzaydaş Mali ve İdari 
İşler Müdürü Savaş AKPOLAT, İnsan Kaynakları 
Şefi Zafer KAYI ve İnsan Kaynakları Sorumlusu 
N.Sinan BİNBAY katıldı. Yerelsen ise toplantı-
ya Genel Sekreter Av.Mümtaz UZUN ile Sendika 
Uzmanlarından Cavit TOKPINAR katılırken işçi 
tarafını TES-İŞ temsil etti. TES-İŞ  Genel Başka-
nı Mustafa ŞAHİN, Genel Sekreter Mustafa PAK-
KAN, GENEL Mali Sekreteri Sedat ÇOKOL, Şube 
Başkanı İrfan Kabaloğlu,Şube Sekreteri Naci 
ÇOLAK, Şube Mali Sekreteri Hasan ARICI, Şube 
Teşkilatlanma Sekreteri Soner Gülsün, Sendika 
Avukatı Av.Hakan LAMPER ve Baştemsilci Necati 
BOSTAN’ın katıldığı toplantı karşılıklı iyi niyet at-
mosferiyle gerçekleştirildi.
 
Toplantıdan önce taraflar toplu iş sözleşmesi ile 
ilgili temenni konuşmaları yaptılar. : İzaydaş Ge-

nel Müdür Yardımcısı Bayram KARAKUŞ yeni 
başlayan toplu iş sözleşmesi sürecinin hem ku-
ruma hem de işçilerimize hayırlı olmasını diledi. 
YERELSEN Genel Sekreteri Av.Mümtaz ise yeni 
dönem için imzalanacak toplu  iş sözleşmesinin 
iki tarafa da hayırlı olmasını temenni etti. 

Ardından TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa ŞAHİN 
bir konuşma yaptı. İzaydaş’ta başlayacak toplu iş 
sözleşmesinin herkese hayırlı olmasını temenni 
ederken, görüşmeleri masada bitirmek istedikle-
rini belirtti.

Tarafların konuşma ve temennilerinin ardından 
işçi sendikasınca hazırlanan 61 maddelik taslağın 
3 maddesi ilk toplantıda kabul edildi. 
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İzaydaş’ta Toplu İş Sözleşmesi için 
İlk Görüşme Yapıldı



Kahramanmaraş, eski çağlardan günümüze 
kadar uzanan derin ve zengin bir tarihe sahip. 
İnsanlığın binlerce yıldır konaklama ve yaşam 
alanlarından biri olan bu coğrafyadaki tarihi izler, 
özellikle Tekir Vadisi, Döngel köyü, Elbistan ve Pa-
zarcık taraflarındaki buluntular bu konudaki tezi 
doğrular nitelikte. 

Halid bin Velid komutasında 6. Yüzyıldan itibaren 
Müslümanlar tarafından akınlarla karşılaşan Ma-
raş, 637 yılında fethedilerek İslamlaşmıştır. Hitit, 
Med, Asur, Pers ve Roma gibi Selçuklu dönemin-
de de bölgenin yine önemli kentlerinden biri olma 
özelliğini koruyan Maraş, Selçuklu-Safevi arasın-
daki savaşlarda zaman zaman önemli zararlar 
görse de gözde şehir olma özelliğini her zaman 
koruyabilmiştir. 

Nitekim Selçuklu ve Dulkadiroğlu Beyliği esna-
sında inşa edilen Ulu Cami, Hatuniye Cami, Taş 

Medrese ve Türbe, Ticaret alanları, Ka-
tip Han, Taş Köprü, Elbistan Ulu Camii 
gibi anıt eserleri günümüze kadar ulaş-
mayı başarmıştır. 

Kahramanmaraş Osmanlı döneminde “Dul-
kadir Eyaleti” olarak anılsa da 1831 yılında adı 
Maraş olarak değiştirilerek zaman içinde idari ya-
pısı değişime uğramıştır.

İstiklalini İlk Kazanan Şehir: Maraş
Birinci Dünya Savaşı’nın ertesinde yaşanan Kur-
tuluş Savaşı’nda büyük fedakarlıklar ve kahra-
manlıklar gösteren Maraş, başta İngiliz işgaline 
sonrasında ise Fransız işgaline maruz kalmıştır. 

Sütçü İmam’ın Uzunoluk hamamından çıkan 
kadınlara sarkıntılık yapan Fransız askerlerine 
karşı yiğitçe ilk kurşunu atmasıyla kentte yoğun 
bir direniş hareketi de başlamıştır. İmam Rıdvan 
Hoca’nın 28 Kasım 1919 günü Cuma namazında 
minberden Türk Bayrağı dalgalanmadıkça burada 
namaz kılmanın doğru olmadığını bildiren hutbesi 
ile cemaat namazı bırakıp Fransız ve Ermeni çe-
tecilerin üzerine yürümüştür. 21 Ocak 1920 günü 
daha çok şiddetlenen Maraş şehir savaşları so-
nunda düşmanı çekilmeye zorlamış ve 12 Şubat 
1920’de İstiklalini kazanarak kendini kurtaran ilk 
şehir olmuştur.
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TÜRKİYE’NİN TARİH VE TURİZM ŞEHRİ
KAHRAMANMARAŞ



Şehrin Dokusu ve Kültürel Özellik-
leri
Kahramanmaraş anadolunun önemli 

geçiş güzergahlarından biri olarak yedi 
bölgeden oluşmuş olan ülkemizin en çok 

bölgeye komşu olması ayrıca önemlidir.  Bu 
açıdan Kahramanmaraş ilinin bölgedeki mer-

kezi konumu, birçok nokta arasında geçiş görevi 
üstlenmesi ve ekonomik ilişkileri, tarihine, kültü-
rel ve folklorik birikimine de yansımıştır.

Kahramanmaraş, zamanda kısa bir yolculuğa çı-
karan mimarisi, geleneksel konut yapısı, sokak 
dokusu, tarihi ticaret alanları, doğal güzellikleri, 
yaylaları, termal kaplıcaları, kış turizmi şeklinde 
çeşitli turizm olanakları ile Anadolu’nun en güzide 
coğrafyalarındandır.

Geleneksel sanatları yaşatan, işine emeğinden ve 

sabırdan başka hiçbir şey katmayan ustaların el 
emeği ve göz nurunun ince ince işlendiği, geçmişi 
Selçuklu çağına kadar dayanan ağaç oymacılığı-
nın, ipek kadar yumuşak deriden bin bir biçim ve 
çeşitte yapılan deri yemeni yapan köşkerlerin, Ma-
raş burması işleyen kuyumcuların, semercilerin, 
saraçların, mazmanların yaşadığı şehrimiz, aynı 
zamanda Türk dünyası kültür birikimine önemli 
katkılar sağlamaktadır.

Binlerce yıllık Türk geleneğinin oluşturduğu mut-
fak kültürünün sevgiyle yoğrulup geçmişi gelece-
ğe taşıyan tarhanası ve çeşitli damak lezzetlerinin 
çıkış noktasıdır. Ahır Dağı eteklerinde yetişen sah-
lebin hünerli ellerde buluşması ve yapılan dövme 
işlemi ile dünyaca tanınan Maraş Dondurması ve 
Maraş Biberi ile acının ve tatlının uç noktalarını 
bulundurmaktadır.
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Uludaz tepesine göç eden uğur böceklerinin resi-
tali, vadilerden çağlayan suları, altı yüz endemik 
olmak üzere iki bin beş yüz farklı bitki türünün ha-
yat bulduğu doğası, sosyal yaşamı, kültürel hayatı, 
özgün değerleri, toprağında bereketi, göllerinde 
letafeti, dağlarında zarafetin havası, insan elinin 
değmediği doğal güzellikleri, kamp imkânı veren 
yaylaları, kaynak suları ile Anadolu’nun saklı cen-
netlerinden bir bahçedir.

Elbistan Pınarbaşı, Başkonuş yaylası, Ali kayası, 
Döngel mağarası ve Yeşilgöz obruğu gibi doğa tu-
rizmi ile ilgilenen herkes için çok özel yerler içe-
ren Kahramanmaraş’ta tarih ve doğa adeta birbi-
rini tamamlıyor görüntüsü verir. Kahramanmaraş 
deyince genellikle dondurması ve leziz yemekleri 
akla gelse de yüzlerce yıllık tarihi ve bozulmadan 
bugüne dek ulaşabilmiş doğal dokusu bambaş-
ka bir deneyim sunar. Coğrafi yapısı gereği özel-
likle bisiklet ve motorsiklet tutkunları içinde özel 
bir konuma sahip olan Kahramanmaraş iki teker 
üzerinde de keyifle keşfedilebilir.

Yayla turizminin eşsiz şehirlerinden Kahraman-
maraş’ta temiz hava, soğuk su eşliğinde doğa 
sporları, piknik, kamp ve dağcılık yapılabilir.

Şairlerin ve Yazarların Şehri
Yazdıkları eserler ile milli kültürümüze damga vu-
ran, ruh ve fikir dünyamızın oluşmasında pay sa-
hibi olan Necip Fazıl Kısakürek, Nuri Pakdil, Cahit 
Zarifoğlu, Adil Erdem Beyazıt, Âşık Mahzuni Şerif, 
Âşık Yener, Abdurrahim Karakoç, Bahaettin Kara-
koç, Alaeddin Özdenören, Rasim Özdenören gibi 
çok değerli kalem sahiplerini düşünce ve sanat 
hayatına armağan eden Sezai Karakoç, Mehmet 
Akif İnan gibi değerlerin toprağında filizlendiği söz 
ustası şairler memleketi, şiirin başkentidir.

Kahramanmaraş Belediyesi edebiyat konusunda 
şehrin nadide konumunu güçlendirmek ve edebi-
yata dair farkındalığı artırmak için daha önceleri 
Amerikan Koleji olarak kullanılan 1860 tarihinde 
yapılan binayı “Yedi Güzel Adam Edebiyat Mü-
zesi”ne dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Röleve, 
restitüsyon-restorasyon çalışmalarının sürdüğü 
alanda en kısa zamanda edebiyat için çok değerli 
bir müzenin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.



Kahramanmaraş / Uludaz
Uğurböceklerinin Göçü



Tarihte Kudüs
Kudüs, tüm semavi dinler için ortak bir merkez 
olarak anılmış, tarih boyunca her zaman insanlık 
için önem arzetmiştir. Hz. Davut, Hz. Süleyman, Hz. 
Yahya, Hz. Zekeriya, Hz. İsa, Hz. İsmail, Hz. İshak, 
Hz. Yakup, Hz. Yusuf, Hz. Bünyamin, Hz. Musa, 
Hz. Harun, Hz. Lut ve Hz. Muhammed ile birlikte 
birçok peygamberin yolu Kudüs’ten geçmiştir. 

Kudüs’ün tarihi M.Ö. 4000’lere kadar uzanırken, 
ilk yerleşimcilerinin ise Kenani kavminin bir kolu 

olan Yebusiler olduğu bilinmektedir.  M.Ö. 11. 
Asırda Kudüs’ün Hz. Davut tarafından fethedilerek 
başkent yapılması ile artık insanlık için kutsal bir 
belde haline gelmiştir. Bugün İsrail askerlerine 
karşı mücadele eden Filistinlilerin “taş 
atmaları”nın bile Hz. Davut ile Calut arasındaki 
mücadeleyi sembolize ettiği düşünülmektedir. 

Şehrin gerçek anlamda bir ibadet merkezi 
haline gelmesi ise Hz. Süleyman’ın hakimiyeti 
döneminde gerçekleşmiştir. Meşhur Süleyman 
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KUDÜS



mabedinin inşaasının da gerçekleştiği bu 
dönemden itibaren Kudüs, başta Yahudiler olmak 
üzere tüm peygamberler için kutsal bir beldeye 
dönüşmüştür. 

Kudüs’ün kan, acı ve sürgünlerle olan tarihi ise 
Hz. Süleyman’dan sonra şehrin Babil Krallığı 
tarafından ele geçirilmesi ile yaşanır. Kudüs’ün 
yerleşik halkı Yahudiler Babil Kralı tarafından 
bölgeden sürülürken, şehir de büyük ölçüde 
tahrip edildi. Daha sonra sırasıyla Pers, Makedon, 

Roma hakimiyetine geçen şehirde, baskı ve zulüm 
zaman zaman azalmasına karşın devam etti. 
Üstelik Roma döneminde gerçekleşen bir Yahudi 
isyanından sonra Romalılar, Kudüs’teki Süleyman 
Mabedi’ni yıktıkları gibi Yahudileri cezalandırmak 
için şabat (cumartesi) orucunu, sünneti, kurban 
kesmeyi de yasaklamışlardır. Yahudilerin daha 
sonrada devam eden isyanları neticesinde 
Babil’den sonra bir kez daha tüm Yahudi halkı 
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İsrail’in tüm Filistin coğrafyasına yayılan işgali ve sürekli genişle-
yen korku / kaos atmosferi aslında son dönemin en önemli siyasi 
olaylarından birine dönüşmüş durumda. Sürekli yeni göç dalga-
ları ile büyüyen İsrail’deki Yahudi toplum, Siyonist bir perspektif 
ile Filistinlilere ait şehirleri, köyleri boşaltırken yeni Yahudi yer-
leşkeleri inşa etmeyi de ihmal etmediği de kesindir. Ancak hem 
Filistin hem de tüm dünya Müslümanları için asıl büyük üzüntü 
Kudüs’ün, Mescid-i Aksa’nın sürekli Yahudi fanatiklerce taciz edil-
mesinden kaynaklandığı söylenebilir.  



Kudüs’ten sürülerek dünyanın dört bir yanına 
dağılmıştır. 

Kudüs’ün Müslümanlarca Kurtarılması
Hz. Ömer hilafetine kadar Pers ve Bizans arasında 
kalan ve sürekli el değiştiren bu kutsal belde 
nihayet 638 yılında fethedilmiştir. Fetihten yaklaşık 
460 yıl sonra Haçlı saldırılarına maruz kalan 
Kudüs, sonunda hıristiyanlarca ele geçirilse de 
Müslümanlar tarafından yeniden fethedilmiştir. 
Kudüs, Allah Resulü’nün övgü ile bahsettiği 
şehirdir. Efendimiz Kudüs’ten şu şekilde 
bahsetmiştir: “Oraya (Mescid-i Aksa’ya) gidin 
ve içinde namaz kılın.” “Yolculuk ancak şu üç 
mescitten birine olur: Benim mescidime, Mescid-i 
Haram’a ve Mescid-i Aksa’ya.”Bu topraklar bütün 
insanlara olduğu gibi peygamberlere de en çok 
zulmün edildiği topraklardır. Yahudiler bugün 
nasıl Filistinlilere zulmediyorsa geçmişte de Hz. 
Zekeriya’yı testereyle ikiye bölerek Hz. Yahya’nın 
da başını keserek şehit ettiler. 

Ali Bekkâ, Alâeddîn Ali Erdebilî, Ahmed Nûbânî, 
İmam Nablûsi, İmam Şâfiî gibi birçok âlim burada 
yetişmiş, yaşamış ve vefat etmiştir. Kanuni 
Sultan Süleyman devrinde şehre örülen surların 

kapılarından biri olan el-Halil kapısında “Lâ ilâhe 
illallah İbrahim Halilullah” yazar. Bu ifade şehirdeki 
insanların selameti için garanti hükmünde olduğu 
gibi aynı zamanda Müslümanların hoşgörü 
iklimini de net olarak yansıtmaktadır. 

Kudüs Ne Zaman Bir Soruna Dönüştü?
Osmanlı’nın son dönemine kadar üç dinin 
birarada yaşayabildiği ender coğrafyalardan biri 
olan Kudüs, Yahudi göçleriyle bir kez daha dünya 
gündemine gelmiştir. 1882 ve 1905 tarihlerinde 
yaşanan iki büyük göç dalgası ile Yahudiler 
Filistin’e yerleşmeye başlamış ve 1. Dünya 
Savaşı’nın ardından İngiliz işgali ile bu durum 
daha da artmıştır. 30 yıl süren İngiliz yönetimi 
esnasında Yahudi göçünün giderek artması, başta 
Kudüs olmak üzere Filistin coğrafyasının nüfusu 
üzerinde çok ciddi değişikliklere yol açmıştır. 

Nihayet 1929 yılında alevlenen çatışmalar ile 
birlikte İngilizler ve Yahudiler sistematik bir 
yıldırma harekatına girişmişlerdir. 1948 yılında 
İngilizlerin bölgeden çekilmesi ile ilan edilen İsrail 
Devleti ise bu coğrafyadaki belirsizlik ve kaosu 
artırdığı gibi toplumlar arasındaki nefreti de 
derinleştirmiştir. 
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İsrail Devleti’nin ilan edildiği 14 Mayıs 1948 günü 
yani Filistinlilerin deyimiyle “el-nekbe / büyük 
felaket” saldırılarını 1969 yılında Mescid-i Aksa’yı 
yıkmaya teşebbüs edecek  derecede artırmış oldu. 

1948 yılında başlayan 1969 yılında bütünüyle bir 
savaşa ve varoluş mücadelesine dönüşen Filistin 
sorunu, 1987’de İsrail’in tacizleri karşısında ayağa 
kalkan Müslümanların kitlesel direnişleri yani 
“intifada” ile başka bir boyut kazandı. 

Kudüs’ün Esareti ve Zulüm ve Direniş Dönemi 
İsrail’in tüm Filistin coğrafyasına yayılan işgali ve 
sürekli genişleyen korku / kaos atmosferi aslında 
son dönemin en önemli siyasi olaylarından birine 
dönüşmüş durumda. 

Sürekli yeni göç dalgaları ile büyüyen İsrail’deki 
Yahudi toplum, Siyonist bir perspektif ile 
Filistinlilere ait şehirleri, köyleri boşaltırken yeni 
Yahudi yerleşkeleri inşa etmeyi de ihmal etmediği 
de kesindir. Ancak hem Filistin hem de tüm dünya 
Müslümanları için asıl büyük üzüntü Kudüs’ün, 
Mescid-i Aksa’nın sürekli Yahudi fanatiklerce taciz 
edilmesinden kaynaklandığı söylenebilir.  

1948’de başlayan ve sürekli büyüyen gerilimler 
Filistin coğrafyasında nihayet “intifada”nın yani 

kitlesel ayaklanmanın da fitilini ateşlemiş oldu. 
1987 yılında başlayan birinci intifadayı başlatan olay 
İsrailli askerlerin Filistinlilere uyguladığı zulüm 
ve katliamlar olsa da temelde sürekli genişleyen 
Yahudi yerleşkelerine karşın Filistinlilerin sürekli 
küçülen yaşama alanlarıdır. 

İnsani koşullarını yitiren kamplarda, nüfus 
yoğunluğu çok artmış belirli alanlarda yaşamaya 
itilen Filistinliler tüm dünya Müslümanları ile 
birlikte birinci intifada ile adeta yeni bir yaşam 
alanı kazanmayı amaçlamışlardır. 

Kudüs’ün konumu, İsrail tacizlerinin giderek 
artması ve Mescid-i Aksa’ya karşı hukuksuz ve 
hoşgörüsüz davranışlarla giderek büyüyen birinci 
intifada, 1987 yılından 1993 Oslo anlaşmasına 
kadar devam etti. Yaklaşık altı yıl süren intifadada 
1000’den fazla Filistin’li şehid edilirken, 
120.000’den fazla insan ise tutuklandı. 

İkinci İntifada ile Devam Eden Direniş 
Oslo anlaşmalarıyla Filistinlilerin Gazze Şeridi, 
Batı Şeria ve diğer işgal sahalarından geri 
çekilmeyi taahhüt eden İsrail’in bu taahhütlerini 
yerine getirmediği gibi yeniden yerleşim alanlarını 
büyütmeye başlaması ikinci intifadanın da 
zeminini oluşturmuş oldu.  
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İkinci İntifada, Likud Partisi başbakan adayı Ariel 
Şaron’un 1000 güvenlik görevlisiyle Tapınak 
Tepesine varmasıyla başladı. Ziyareti esnasında 
Şaron; “Tapınak tepesi ellerimizdedir ve 
ellerimiz de de kalacaktır. Yahudilerin en kutsal 
mekanlarından biri olarak, burayı ziyaret etmek 
her Yahudinin hakkıdır” dedi. Bu olayla başlayan 
ikinci intifada 2005 yılına kadar devam etti. Resmi 
rakamlara göre 1.053 İsrailli ölürken Filistin 
halkının kayıpları ise 6.000’in üzerindedir. 

Hafızalara Cenin mülteci kampının neredeyse 
yerle bir edilmesi ve yaşanan insani dramlar ile 
hıristiyanlar için de kutsal sayılan Beytüllahim’de 
Doğum Kilisesi’ne İsrail askerlerinin yaptığı 
saldırılar ile kazınan İkinci İntifada, tüm dünyadada 
geniş yankı buldu. 

Kudüs Konusu Neden Yeniden Alevlendi?
İkinci intifada, Filistin lideri Yaser Arafat’ın vefatı 
ve İsrail’in Cumhurbaşkanı Ariel Şaron’un sağlık 
sorunlarıyla aktif siyasetten çekilmesi ile büyük 
ölçüde tansiyonu düşmüş oldu. 
İsrail’in Filistinlilere karşı giriştiği ayrımcılık, kötü 
muamele ve tacizleri bugüne dek devam etmiş 
olsa da, barış arayışları genel anlamda daha çok 
tercih edilmiştir. 

Hamas, Filistin hükümeti ve Filistin diasporası ile 
birlikte İslam dünyasının barış için sürekli politik 
baskılarını artırıyor olması bu dönemde önemli 
bir avantaj olsa da, ne yazıkki İsrail’in yayılmacı 
politikasını yavaşlatmak dışında başarılı olamadı. 

Trump ve Filistin’de Yeni Dönem
Son dönemde Filistin’deki tansiyonun artmasında 
kuşkusuz en önemli faktör ABD’nin tavır değiştir-
mesi ile ilgilidir. Donald Trump dönemine dek ABD 
bölgede İsrail’i stratejik ortak görmekle birlikte 
ara bulucu olmaya çalışsa da Trump’la birlikte bu 
politikanın terkedilmesi bölgenin istikrarsızlığını 
dahada artırmıştır.  

ABD Başkanlarının büyükelçiliği Kudüs’e taşımayı 
gerginliği fazlasıyla tırmandıracak bir adım olarak 
görüp sürekli erteleyici bir politika izlemelerine 
karşın Trump, hem seçim vaadlerinde hem de 
kendi siyasi yaklaşımında belirttiği üzere İsrail’in 
Siyonist politikaları ile paralel bir seyir izlemeyi 
tercih etmiştir. 

Aslında Trump seleflerinin yerine getirmekten 
kaçındığı ve Kudüs’ü İsrail’in başkenti sayan yasayı 
hayata geçirmiş oldu. Kongre’den 1995’te geçen 
yasanın uygulaması, her altı ayda bir, başkanın 



imzaladığı feragatnameyle erteleniyordu. Önceki 
Başkan Barack Obama da 2008’de Yahudi 
kuruluşu AIPAC’taki konuşmasında “Kudüs, 
İsrail’in başkenti olarak kalacaktır ve bölünmeden 
kalmalıdır” demişti.“

Başkanların yasayı dondurmalarının nedeni 
Amerikan çıkarlarının tehlikeye gireceği, Arap-
İslam dünyasıyla ilişkilerin bozulacağı ve barış 
sürecinin sekteye uğrayacağına yönelik kaygılardı.

Neden Böyle Bir Adım Atıldı?
Konuyla ilgili birçok farklı teori ortaya atılsa da 
Fehim Taştekin konuya ilişkin teorileri ve olası 
ihtimalleri şu şekilde özetliyor: “2016’da “Elçiliği 
İsrail’in ebedi başkenti Kudüs’e taşıyacağım” 
demiş olan Trump’ın basitçe seçim vaadini yerine 
getirdiği söylenebilir. Ama bu izahat naif kalır. 

George W. Bush ve Bill Clinton dahil önceki 
başkanlar aynı vaadi yerine getirmedi diye seçim 
kaybetmiş değil. Seçim kampanyası döneminde 
ekibinin Rus yetkililerle sıra dışı ilişkileri yüzünden 
başı belada olan Trump’ın Kongre’de etkili olan 
bazı çevrelerin desteğini sağlama almak ve 
üzerindeki bulutları dağıtmak için bu manevrayı 
yaptığı da söylenebilir. Kararın arifesinde 

Temsilciler Meclisi’nde başkanın azledilmesini 
öngören tasarı oylandı ve 58’e 364 oyla Trump 
kurtuldu. Bu izahat da tek başına kâfi değil.

Trump yönetimi damadı Jared Kushner ve özel 
temsilci Jason Greenblatt aracılığıyla bir süreden 
beri Orta Doğu’da yeni bir barış girişiminin 
altyapısını hazırlıyor. 

Müzakerelerden önce hedef Kudüs’ün statüsü 
üzerindeki tartışmayı bitirmek, Arapların daha 
azına razı olacağı bir çetrefil yaratmak ve böylece 
koşulları İsrail lehine değiştirerek masayı kurmak 
olabilir. İsrail ile çok özel bağları olan Kushner ve 
Greenblatt’ın Trump’ı nasıl yönlendirdiği meçhul. 

İkisinin de Orta Doğu barışı gibi binbir dengeyi 
barındıran bir sürece hakim olmadığı biliniyor. Bu 
ikilinin bir barış masası kurabileceğine dair inanç 
son derece zayıf.

Acaba barış sürecini diriltmek yerine kabul 
edilemez koşullar karşısında Arapların masadan 
tamamen uzaklaşacağı, böylece İsrail değil 
Filistinlilerin suçlanacağı, barışın unutulup fiili 
durumun kalıcı hale geleceği yeni bir ortam mı 
hedefleniyor? Kushner ve Greenblatt’ın Orta 
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Doğu’da ne çevirdiklerini ABD Dışişleri bile 
bilmediğinden bu konuda yorum yapmak güç.”

İlk Ciddi Tepki: Türkiye Önderliğinde İslam 
İşbirliği Teşkilatı’ndan 
Yaşanan bu sıcak gelişmelerin ardından 
Türkiye’nin daveti ile İstanbul’da toplanan İslam 
İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi’nde İsrail 
ve Amerikan politikalarına karşı son derece sert 
bir tepki ortaya kondu. 

Zirvede, Doğu Kudüs’ün BM kararlarında da 
belirtildiği gibi işgal altındaki Filistin’in başkenti 
olduğu vurgulanırken, ABD’nin Kudüs’ü İşgalci 
Güç İsrail’in sözde başkenti olarak tanıyan tek 
taraflı kararı en güçlü şekilde reddedildi ve 
kınandı.

Bildirgenin açıklanmasının ardından konuşan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu tarihi 

zirve ile bir kez daha Kudüs’ün sahipsiz olmadığını, 
karar sahipleri başta olmak üzere tüm dünyaya 
gösterdiğimize inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının bir 
kısmı şöyle: 

“Bu konudaki duruşumuzu ‘Kudüs bizim kırmızı 
çizgimizdir.’ diye ilan ettik. Amerikan yönetimi tüm 
itirazlara, ikazlara rağmen Kudüs’le ilgili hukuk 
dışı, mantık dışı, ahlak dışı açıklamasını yaptı. 

Bu kararın gerek vicdan gerek hukuk gerek tarih 
önünde hükümsüz olduğunu ilk günden itibaren 
belirtiyoruz. Yani Trump’ın ilan ettiği bu kararın 
bizim indimizde kıymeti harbiyesi yoktur.”



Yerelsen Genel Başkanı Zeki TOÇOĞLU: 

“Kudüs Hepimiz İçin Kutsal ve
Vazgeçilemezdir”
Konuyla ilgili bir açıklama yapan TOÇOĞLU, 
Ülkemizi ve dünyayı ilgilendiren sosyal ko-
nulara karşı tavrını adaletten yana belirleyen 
Yerelsen’in Kudüs’ün bir oldu bitti ile İsrail’e 
peşkeş çekilmek istenmesine karşı çıktıkları-
nın altını çizdi. Zeki TOÇOĞLU açıklamasında 
Kudüs’ün her zaman tüm dinlerin ortak kut-
sal alanı olarak bilindiğini ve Müslümanların 
bu hassasiyeti barış atmosferi içinde yüzyıl-
lardır gösterdiklerini belirtti. Türkiye dışında 
birçok devletin bu konuda yeterli bir hassa-
siyet geliştirememiş olmasını da üzüntüyle 
takip ettiklerini belirten TOÇOĞLU, Yerelsen 
olarak Kudüs konusundaki hassasiyetlerini 
her zaman koruyacaklarını ve daha çok du-
yulması için çaba sarfedeceklerini de ekledi. 

Yerelsen’den
Kudüs Açıklaması



36

Ödüllü yönetmenlerden Semih Kaplanoğlu’nun Yumurta, Süt, Bal 
gibi ses getiren yapıtlarından sonra adından sıkça söz ettiren bir 
diğer çalışması Grain (Buğday) oldu. Film, Adana’da düzenlenen 
24. Film Festivali’nde ödüller alırken yurt dışında da önemli ölçüde 
dikkat çekti. 

Siyah-beyaz bir bilim kurgu hikayeye sahip olmakla birlikte Grain, 
aslında distopik öykü anlatıcılığına bir Türk yorumu da getirmiş olu-
yor. Hikaye, belirsiz bir zamanda, belirsiz bir yerde insanlığın mah-
vettiği doğa üzerinden yeni bir yaşam kurma çabasında olan insan-
lar, yapay tohumlar aracılığıyla en iyi ürünü elde etmeye çalışması 
üzerine geçiyor. 

Nüfusun büyük çoğunluğunun yaşadığı gelişmiş yapıdaki şehre, civar bölgelerin tüm imkanlarının seferber edil-
mesi ve hatta toprağının bile taşınması sonucu, kentte yeni bir düzen kuruluyor. Film, belirli bir ideolojik tema iş-
liyor gibi görünse de aslında tüm insanlığı yakın gelecekte bekleyen felaketler konusunda ciddi bir eleştiri içeriyor. 
Bu yönüyle Grain, birçok farklı izleyici için çekici bir taraf taşıyor. 

GRAIN (BUĞDAY)
Yönetmen: Semih KAPLANOĞLU

INTERSTELLAR (YILDIZLARARASI) 
Yönetmen: Cristopher Nolan
2014’ün dikkat çeken yapımlarından biri olan Interstellar, özellikle 
bilim-kurgu hikayeleri sevenler için çok farklı bir hikayeye sahip. 

Christopher Nolan’ın Jonathan Nolan ile kaleme aldığı ve yönetmen-
liğini yaptığı filmde, Hollywood sinemasının ünlü birçok aktörü de rol 
alıyor. 

Film, insanlığın neden olduğu doğal yıkımların neticesinde giderek 
verimsizleşen ve artık sadece mısır yetiştirilebilen bir dünyada ge-
çiyor. Cooper karakteri üzerinden anlatılan hikayede dünya dışında 
bir yaşam kaynağı aranırken solucan deliğinde (wormhole) yolculuk 
yaparak evrenin farklı köşelerinin keşfi öne çıkıyor. 

Interstellar, Kip S. Thorne’nun evrende ”solucan deliklerinin” ger-
çekten var olduğu ve bu sayede zamanda yolculuğun mümkün olabi-
leceği teorisinden ilham alınarak yaratılmıştır

Sadece bilim-kurgu ögelerden oluşmayan film, zaman, gelecek, uzay, boyut gibi birçok bilimsel ve felsefi tartış-
mayı da içeriyor. Interstellar Hans Zimmer’in orijinal müzikleri ve hikayenin çarpıcılığı ile herkesin izleyebileceği 
bir atmosfer sunuyor. 
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MUHSİN BEY
Yönetmen: Yavuz Turgul

SARI MERCEDES
Yönetmen: Tunç Okan

Türk sinemasının en önemli yönetmenlerin biri olarak görülen Ya-
vuz Turgul’un 1987 yılında yazıp yönettiği Muhsin Bey, hem oyuncu 
kadrosu hem de çarpısı hikayesi ile izlenmeyi hak ediyor. 

Başroldeki Şener Şen ve Uğur Yücel’in adeta oyunculuk dersi ver-
diği film, Türk sineması için de önemli kilometre taşlarından biri 
olarak görülür. 

Muhsin Bey, temelde dramatik ögeler içermekle birlikte bunu ara-
besk bir anlatımla izleyicisine sunmak yerine dönemin karakterini 
ve atmosferini çok gerçekçi biçimde sunar. 

Muhsin Bey, Beyoğlunda yaşayan bir organizatör olarak şarkıcılara 
çalışacak yer aramaktadır.(pavyon, gazino, kaset vs.) Bir İstanbul 
Beyefendisi tipinde ve biraz huysuz olsa da (diş ağrısından olabilir) 
kendi deyimiyle “orta direk” olarak hayatını sürdürmektedir. Ev sa-
hibesi madam Ağavni ve karşı komşusu Sevda Hanımla arası iyidir. 
Sevda Hanımı sevse de kendisine bir türlü açılamamaktadır. Ayrıca 
kendisine pavyonda şarkı söylemesi için yardımı dokunmuştur. Çı-
rağı Osman’ın kirayı at yarışına harcaması sonucu parası olmadığı için ofisinden çıkmak zorunda kalan Muhsin 
Bey, işlerini evinin yakınındaki kıraathanede yürütmeye başlar. Eski İstanbul’u, şehirli olmayı, nezaketi özleyen 
bir romantik olan Muhsin Bey’in hayatı Türkücü olmak isteyen Ali (Uğur Yücel) ile tanışınca değişir. Filmde taşralı 
ve şehirli ilişkisi, göçle yayılan varoş kültürünü ve bu değişimin toplumda nasıl bir farklılık yarattığı çarpıcı bir 
yaklaşım ile aktarılır. 

Türk, Fransız ve Alman ortak yapımı olan Sarı Mercedes, çekimleri 
1987 yılında başlayıp 1992 yılına dek süren çarpıcı bir yol filmidir. Yö-
netmenliğini Tunç Okan’ın yaptığı film, yayınlandığı dönemde birçok 
ödül almakla birlikte Avrupada da ilgi görmüştür. 

Film, Almanya’da azimle çalışıp Mercedesini alan Bayram’ın Al-
manya’dan Türkiye’ye gelirken yaşadıklarının anlatılır. Adalet Ağa-
oğlu’nun bir yol hikâyesini ele aldığı Fikrimin İnce Gülü eserinden 
beyaz perdeye uyarlanmıştır. 

Filmde, köyünde herkesin hor gördüğü öksüz Bayram, yoksul ço-
cukluk yılları boyunca Almanya düşleriyle yaşar. Bayram yemez iç-
mez bu gurbet elinde alnının teriyle kazandığı paraları bir Mersedes 
arabaya yatırır. Adını ‘Balkız’ koyduğu sarı Mersedesiyle, köye dön-
mek üzere yola çıkar. Yol boyunca altın renkli arabasıyla havasını 
atacak ve yıllar önce köyünde bıraktığı yavuklusuna kavuşacaktır. 
Ne var ki Bayram, Kapıkule gümrük kapısından içeri girdiği andan 
itibaren peşpeşe tatsız olaylar gelir başına.

Romanda insanların gerçekliklere bakış açılarının farklılıklarından 
ve kişisel hırslarından bahsedilmektedir. Mercedes’ini alarak köyüne gitmeyi düşleyen Bayram’ın (İlyas Salman) 
sınırdan Türkiye’ye girdikten sonra hemen her durakta yaşadığı maceralar üzerinden ilerleyen hikaye; özellikle 
dönemin Türkiye’sine ve toplumun değişen değer yargılarına dair çarpıcı göndermeler yapar.



Küreselleşmenin etkisinin artık dünyanın her 
yanında hissediyoruz. Sadece bireyler değil, so-
kaklar, mahalleler, şehirler de bir değişimin içe-
risinde. Hızlı çalışan, hızlı yaşanılan, hızlı hareket 
edilen, hızın adeta kutsallaştırıldığı bir durum bu. 
Üstelik böyle bir ortamda metropoller artık insan-
ların güvenle bir arada yaşadıkları yerler olmaktan 
ziyade hızı odağa alan, tüketimi yaşam kültürüne 
dönüştüren bir karaktere bürünmüş durumda. 

İnsanların birbirlerinin sıcaklığına sığındıkları, sos-
yalleştikleri, el emeklerini birbirlerine sundukla-
rı sosyal korunaklar olmaktan gittikçe uzaklaşan 
kentler, insanların tüketim için yaşadıkları sahneler 
halini almıştır. Yaşamın hızlanması sonucu insanlar 
daha hızlı yemek yemek, daha hızlı alışveriş yap-
mak, gidecekleri yere daha hızlı varmak için belli 
bir tempo içinde koşturup durmaktadırlar. Bu ya-
şam tarzı bakkallar, manav, terzi gibi küçük esnaf 
yerine AVM’leri, çocuklarımızın oyun oynayacağı 
alanlar yerine otoparkları, daha çok park ve yeşil 
alan yerine geniş otoyolları hayatımıza sokmuştur. 

İnsanın en önemli değeri olan kısıtlı yaşamını 
sağlıksız yiyecekler, hava kirliliği, trafik, yalnızlık 
ve tüketimle harcaması modern yaşamın vazge-
çilmezi olarak sunulmuştur. Popüler kültürün de 
desteklediği hayatı yaşamak için zamanı olmayan, 

işine arabasıyla hızla giden, oturup kahve içecek 
bir yarım saati bile olmadığı için yürürken kah-
vesini içen, yetişmesi gereken bir yerler olduğu 
için yemekten zevk almak yerine ayakta hızlı bir 
şekilde “beslenen”, komşularını veya yerel esnafı 
tanımayan modern insan modelinin sürdürülebilir 
olmadığı ortadadır.

Cittaslow: “Şehirleri Yavaşlatın”
Hızlı büyüyen, hızlı yaşanılan ve tüketim kültürü-
nü odağa alan kentlere karşı küresel bir itiraz ola-
rak ortaya çıkan Cittaslow aslında belediyeciliğin 
sosyal fonksiyonlarını da revize ediyor. 1999 yılın-
da İtalya’da ortaya çıkan Cittaslow, kısa zamanda 
birçok belediyenin katılımıyla “uluslararası bele-
diyeler birliği”ne dönüştü. İtalyanca “citta” (şehir) 
ve İngilizce “slow” (yavaş) kelimelerinden türeti-
len Cittaslow, daha yavaş akan bir şehir hayatını 
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“Sakin Şehirler”
Modernitenin Hız Kültürüne Karşı: 



ve daha sakin kentleri hedefliyor. Günümüzde 28 
ülkeden 182 üye belediye ve kuruluşa sahip olan 
Cittaslow, bu açıdan modern kentliliğe karşı yeni 
bir yaklaşımı da teklif etmektedir. 

Cittaslow, metropol yaşantısının bireyleri giderek 
çok daha hızlı bir toplumun parçası olmaya zorla-

masına karşı bir itirazdır. Bu yaşam tarzı modern 
insanda depresyon, kalp hastalıkları ve kanser gibi 
birçok hastalığa neden olmasının yanı sıra; kentleri 
de sürdürülemez hale getirmiştir. Hızlı yaşam tarzı-
nın oluşturduğu kentler artık kendi kendine yetme-
mektedir. Bu kendi kendine yetmeyen kentler de, 
sadece yakın çevresindeki değil, dünyanın birçok 
köşesindeki kaynakları, üstelik binlerce kilometre 
uzaklıktan getirterek yok ederken, aynı zamanda 
hem doğayı hem insanları tüketmektedir. 

Türkiye’de Cittaslow
Kurulduğu günden bu yana dünyanın farklı bölge-
lerinden yoğun ilgi gören Cittaslow Türkiye’den de 
birçok belediyeyi üye olarak bünyesinden barındı-
rıyor. Akyaka, Eğirdir, Gerze, Gökçeada, Göynük, 
Halfeti, Perşembe, Seferihisar, Şavşat, Taraklı, 
Vize, Yalvaç, Yenipazar, Uzundere belediyelerinin 
katıldığı Cittaslow projesi temelde insan hayatını 
ve toplum dayanışma ruhunu aşındıran modern 
kentliliğe karşı bir farkındalık oluşturmayı amaçlı-
yor. Cittaslow, şehirlerin nüfuslarının çok hızlı art-
masını engellemeyi amaçladığı gibi kent yaşamını 
sakinleştirecek çevre, altyapı, kentsel yaşam, tarım 
ve esnaf, misafirperverlik ve eğitim, sosyal uyum 
gibi alanlarda projelerin de gelişmesini destekliyor. 
Tüketim odaklı hayatın insanlara mutluluk ve hu-
zur getirmediği, insanların farklı bir yaşam biçimi 
aramaları kentsel boyutta Cittaslow hareketini or-
taya çıkarmıştır. İnsanların daha çok tüketmesi, bir 
yerden bir yere daha hızlı gitmesi için tasarlanan 
kentler insanları doğadan ve birbirlerinden kopart-
mış ve tek alternatif haline gelmiştir.
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1999 yılında İtalya’da ortaya çıkan Cittaslow, 
kısa zamanda birçok belediyenin katılımıyla 
“uluslararası belediyeler birliği”ne dönüştü. 
İtalyanca “citta” (şehir) ve İngilizce “slow” 
(yavaş) kelimelerinden türetilen Cittaslow, 
daha yavaş akan bir şehir hayatını ve daha 
sakin kentleri hedefliyor.

Yararlanılan Kaynaklar: 
Cittaslow Türkiye – www.cittaslowturkiye.org
Cittaslow International – www.cittaslow.net
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ASGARİ ÜCRET
29.12.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı gereğince 
2018 yılında uygulanacak asgari ücret düzeyleri aşağıda gösterilmiştir.

Günlük (TL) Aylık (TL)
01.01.2018 -31.12.2018 67,65 TL / Brüt 2.029,50 TL / Brüt

SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ ALT VE ÜST SINIRLARI
01.01.2018 -31.12.2018 Günlük (TL) Aylık (TL)

Alt Sınır 67,65 TL 2.029,50 TL
Üst Sınır 507,38 TL 15.221,40 TL

NOT: – Prime esas kazanç alt sınırı 6111 sayılı Kanunla 1/3/2011 tarihinden geçerli olmak üzere; sigortalıların yaşlarına uygun asgarî 
ücretin otuzda biri olarak belirlenmiştir. Prime esas kazanç üst sınırı 16 yaşından büyük sigortalıların kazanç alt sınırının altıbuçuk katı 
iken, 6761 sayılı Kanunla 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere üst sınır, alt sınırın yedibuçuk katı olarak yeniden belirlenmiştir. 6552 
sayılı Kanunla 1/10/2014 tarihinden geçerli olmak üzere, sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt 
dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için prime esas kazanç üst sınırı alt sınırın 3 katı olarak belirlenmiştir.  
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim 
gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine 
tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden, Bakanlık ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim 
kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekten karşılanır. 2014 yılından beri 16 yaş ayrımı yapılmadan tek asgari 
ücret belirlenmektedir. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25/4. maddesi gereğince; aday çırak, çırak ve işletmelerde beceri eğitimi 
gören öğrencilerin, yaş durumlarına göre asgari ücretlerinin yüzde 50’si bunların sigorta primlerinin hesabına esas alınmaktadır.

GELİR VERGİSİNE TABİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİNDE ESAS ALINAN TARİFE
Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin 
vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak 
üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
14.800 TL’ye kadar % 15
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası için % 20
80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 2.220 TL
(ücret gelirlerinde 120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL), fazlası % 27

80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL
(ücret gelirlerinde 120.000 TL’den fazlasının 34.000 TL’si için 6.060 TL), fazlası % 35

AYLIK KATSAYILAR
Maliye Bakanlığı 04.01.2018 tarihli ve 27998389-010-06-02-138 sayılı Genelge ile 01/01/2018 – 
30/06/2018 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayılarını aşağıdaki şekilde belirlemiştir.

01.01.2018 -30.06.2018
Aylık Katsayısı 0,108550
Taban Aylık Katsayısı 1,699121
Yan Ödeme Katsayısı 0,034424

2018 YILINDA UYGULANACAK
İŞÇİLİK GÖSTERGELERİ
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KIDEM TAZMİNATI
2018 yılının ilk döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tavanı

DÖNEMİ                                                                                                                                           TUTARI (TL)
01.01.2018 - 30.06.2018 5.001,76 TL

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİM ORANLARI
5234 sayılı Kanunun 19. maddesi uyarınca işsizlik sigortası prim oranları, 01.01.2018 tarihinden itibaren 
% 1 sigortalı, % 2 işveren, % 1 devlet payı olarak uygulanmaya devam edecektir.

MEMURLAR İÇİN ÇOCUK ZAMMI

ORANLAR
0-6 YAŞ GRUBU (72 AY dahil) (500 Gösterge * 0,108550 Katsayı) 54,28 TL
6 yaş ve üzeri (250 Gösterge** 0,108550 Katsayı) : 27,14 TL

MEMURLAR İÇİN AİLE ZAMMI
2134 gösterge * 0,108550 Katsayı : 231,65

ENGELLİLİK İNDİRİMİ
Gelir vergisinden yapılacak vergi indirimi hesaplamasında rapor oranına göre her yıl Gelir İdaresi Baş-
kanlığı tarafından belirlenen tutarlarda gelir vergisi matrahından indirim yapılır. 01 Ocak 2018 tarihi ile 
31 Aralık 2018 tarihleri arasında engel derecelerine göre engellilerin gelir vergisi matrahından alacak-
ları indirim oranları şu şekildedir;
ORANLAR
Birinci derece engelliler için: 1,000 TL
İkinci derece engelliler için: 530 TL
Üçüncü derece engelliler için: 240 TL

Kümülatif gelir vergisi matrahına göre kaçıncı vergi dilimine giriyorsanız girmiş olduğunuz vergi dilimi 
oranında yukarıda belirtilen tutarın aylık kısmı her ay net maaşınıza ilave olarak ödenir.Bu durumda 
öncelikle 2018 vergi dilimlerine bakmak gerekir.

ÜCRETLİLER İÇİN DAMGA VERGİSİ ORANI
2018 yılı Damga Vergisi Oranları 30285 Sayılı Mükerrer Resmî Gazetede, Damga Vergisi Kanunu Genel 
Tebliği No:62 gereğince maaş ve ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ikramiye, yemek, harcırah, tazmi-
nat ve benzeri (avans olarak ödenenler dahil) paralar için verilecek makbuzlar ile bu paraların nakden 
ödenmeyerek cari hesaplara nakledildiği kağıtlar için uygulanan damga vergisi oranı 01.01.2018 tari-
hinden itibaren binde 7,59 olarak uygulanacaktır.

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNA GÖRE ÖDENECEK GÜNDELİKLER 
MEMUR VE HİZMETLİLERDEN:                                                                                  GÜNDELİK MİKTARI    
a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 51,60TL
b) Ek   göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 48,15 TL
c) Ek   göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 45,20 TL
d)   Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 39,85 TL
e)   Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 38,75 TL



T.C.
Yargıtay
9. Hukuk Dairesi
Esas No:2016/14956
Karar No:2017/9595
K. Tarihi: 05.06.2017

DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine 
ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar ve-
rilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın 
kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde 
davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, 
dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzen-
lenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, 
gereği konuşulup düşünüldü: 

YARGITAY KARARI
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının davalıya ait iş yerinde 
18/03/2011 tarihinde soğuk meze aşçısı olarak 
çalışmaya başladığını, 20/10/2015 tarihinde vardi-
ya saatinde davalı işyerine çalışmak için gittiğinde 
işten çıkartıldığının ifade edildiğini, davacının işten 
çıkartılmasını gerektiren herhangi bir hareketi ol-
madığını iddia ederek; feshin geçersizliğinin tes-
piti ile davacının işe iadesine, iş verenin işçiyi işe 
başlatmaması halinde 8 aylık brüt ücreti tutarın-
da tazminatın, boşta geçen sürelere ilişkin 4 aylık 

ücretin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep 
etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti
Davalı vekili, davacının Facebook hesabında davalı 
şirkete ilişkin olarak bağlılık ve güven ilkesine aykı-
rı beyanlarda bulunduğu, bu hal ve hareketin 4857 
sayılı İş Kanunun 25/II maddesi gereğince haklı 
nedenle fesih nedeni olduğunu ayrıca davacının ek 
iş olarak dövmecilik yaptığının anlaşıldığı, iş söz-
leşmesinde davacının söz konusu sözleşmenin 7-j 
maddesi gereğince işverenin yazılı izni olmaksızın 
ek iş yapamayacağının düzenlendiğini belirterek 
davanın reddini savunmuştur.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davacının davalı işyerinin izni olma-
dan ek iş yaptığının tam olarak davalı tarafından ka-
nıtlanamadığı, işyeri yetkilisinin kusurlu eylemleri 
ile davalı firmanın ekonomik durumunun olumsuz 
etkilenip, maaşlarının uzun süredir ödenmemesi 
karşısında davacının facebook hesabındaki beyan-
larının feshi gerektirecek ağırlıkta bir eylem olma-
yıp, feshin davacının eylemi karşısında çok ağır bir 
yaptırım olduğu, iş akdinin geçerli nedenle feshe-
dilmediği gerekçesi ile davanın kabulüne karar ve-
rilmiştir.

İŞÇİNİN EK İŞ YAPMASI GEÇERLİ
FESİH NEDENİDİR
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D) Temyiz:
Kararı davalı vekili yasal süresi içinde temyiz et-
miştir. 

E) Gerekçe: 
4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi işverene, 
işçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kay-
naklanan nedenlerle iş sözleşmesini feshetme 
yetkisi vermiştir. İşçinin davranışlarından kay-
naklanan fesihte takip edilen amaç, işçinin daha 
önce işlediği iş sözleşmesine aykırı davranışları 
cezalandırmak veya yaptırıma bağlamak değil; 
onun sözleşmesel yükümlülükleri ihlale devam 
etmesi, tekrarlaması rizikosundan kaçınmaktır. 
İşçinin davranışları nedeniyle iş sözleşmesinin 
feshedilebilmesi için, işçinin iş sözleşme¬sine ay-
kırı, sözleşmeyi ihlal eden bir davranışının varlığı 
gerekir. İşçinin kusurlu davranışı ile sözleşmeye 
aykırı davranmış ve bunun sonucunda iş ilişkisi 
olumsuz bir şekilde etkilenmişse işçinin davra-
nışından kaynaklanan geçerli bir fesih söz konu-
su olur. Buna karşılık, işçinin kusur ve ihmaline 
dayanmayan sözleşmeye aykırı davranışlarından 
dolayı işçiye bir sorumluluk yüklenemeyeceğin-
den işçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli 
fesih nedeninden de bahsedilemez. 

İşçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kay-
naklanan nedenler, aynı yasanın 25. maddesinde 
belirtilen nedenler yanında, bu nitelikte olmamak-
la birlikte, işyerlerinde işin görülmesini önemli öl-
çüde olumsuz etkileyen nedenlerdir. İşçinin dav-
ranışlarından veya yetersizliğinden kaynaklanan 
nedenlerde, iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren 
açısından önemli ve makul ölçüler içinde bekle-
nemeyeceği du¬rumlarda, feshin geçerli nedenle-
re dayandığını kabul etmek gerekecektir
Davacı fesih işleminin geçersizliğinin tespitini ve 
işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, davacının facebook hesabındaki be-

yanlarının feshi gerektirecek ağırlıkta bir eylem 
olmayıp, feshin davacının eylemi karşısında çok 
ağır bir yaptırım olduğu kabul edilmiştir. Dosyada 
yer alan davacının olduğu anlaşılan sosyal medya 
hesabına ait fotoğraf ve paylaşımlardan davacının 
21.04.2011 düzenleme tarihli iş sözleşmesinin 
“Özel Şartlar” başlıklı 7. maddesinin j bendinde 
düzenlenen; işçinin işverenin yazılı izni olmaksızın 
başka bir işte çalışamayacağı ve ek iş yapamaya-
cağı” hükmüne aykırı davranışta bulunduğu, da-
valı işverenin 20.10.2015 tarihli fesih bildiriminde 
bu hususu da fesih nedeni olarak belirttiği, dava-
cının iş sözleşmesine aykırı davranışta bulunması 
nedeniyle iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren 
açısından önemli ve makul ölçüler içinde bekle-
nemeyeceği, bu nedenle davalı işverenin feshinin 
geçerli nedene dayandığı anlaşıldığından, davanın 
reddi yerine yazılı şekilde kabulü hatalıdır.
4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Da-
iremizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN 
KALDIRILMASINA, 
2. Davanın REDDİNE, 
3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer 
olmadığına,
4. Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde 
bırakılmasına,
5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye 
göre belirlenen 1.980,00 TL. ücreti vekaletin dava-
cıdan alınarak davalıya verilmesine,
6. Gider avanslarından kullanılmayanların istek-
leri halinde ilgilisine İlk Derece Mahkemesince 
iadesine,
7. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde da-
valıya iadesine, 
Kesin olarak oybirliği ile 05.06.2017 tarihinde ka-
rar verildi.

43



25.08.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “İş Kanununa İlişkin Fazla Çalış-
ma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile fazla 
çalışma ve fazla sürelerle çalışmaya ilişkin önemli 
bir düzenleme getirilmiştir.

YENİ DÜZENLEME 
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay iş 
sözleşmesinin yapılması esnasında ya da bu ihti-
yaç ortaya çıktığında alınır ve işçi özlük dosyasın-
da saklanır. 

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak 
istemeyen işçi verdiği onayı otuz gün önceden iş-

verene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla 
geri alabilir.”
Düzenleme uyarınca, bugünden itibaren yürür-
lükte olmak üzere ;

1- İşveren açısından; işçilerden her yıl başında, 
fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak 
için muvafakat alma zorunluluğu kaldırılmış, iş 
sözleşmesinin yapıldığı esnada ya da ihtiyaç orta-
ya çıktığında bu muvafakatın alınabileceği hükmü 
getirilmiştir.

2- İşçiye ise 30 gün önceden, işverenine yazılı şe-
kilde bildirmek sureti ile muvafakatını geri alma 
imkanı tanınmıştır.

Kaynak : 25.08.2017 tarih ve 30165 Sayılı Resmi Gazete

6663 SAYILI TORBA YASA İLE
İŞ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER44

İşverenin, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için işçiden her takvim yılı başında mu-
vafakat almasına yönelik zorunluluk değişiklik getiren Yönetmelik ile sona erdi. İşçiye ise 
30 gün önceden yazılı şekilde bildirmek koşulu ile muvafakatını geri alma imkanı tanındı



1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren 7033 sa-
yılı Kanunun (Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin 
Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun) birinci maddesi, 1924 tarihli 394 
sayılı Hafta Tatili Kanununu yürürlükten kaldırdı.

MADDE GEREKÇESİ
MADDE 1- Sanayi işletmelerinin her yıl hafta tatili 
günlerinde çalışabilmek için belediyelerden, hafta 
sonu çalışma ruhsatı almalarının zorunlu olması 
sanayici açısından ek mali yük getirmektedir.

Öte yandan, 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Ka-
nunun uygulama alanı yıllar içinde daralmış olup 
sanayi işletmeleri haricinde uygulanmamaktadır. 
Madde ile, sanayi işletmeleri üzerindeki bu mali 
yükün ve kısıtlamanın kaldırılması amacıyla söz 
konusu Kanun yürürlükten kaldırılmaktadır.

KANUNUN GEÇMİŞİ
1924 yılında çıkarılan 394 sayılı kanun zaman 
içinde değişikliğe uğramış, pek çok maddesi yü-
rürlükten kaldırılırken uygulama alanı da daral-
tılmıştı. Kanuna göre on binden fazla nüfusu olan 
yerlerde haftada bir gün tatil verilmesi zorunlu 
hale gelmiş, çalışma günleri ise 6 gün ile sınır-
landırılmıştı. Yasaya göre çalışanların haftalık tatil 
hakkı 24 saatten az olmamak üzere uygulanmak 
durumundaydı. 
Konuyla ilgili bir diğer yasal düzenleme 1981 yılın-
da kabul edilen 2429 sayılı kanun 3. Maddesinde 
belirlenen Pazar günün tatil olduğuna dair ifade-
dir. 
Söz konusu düzenlemeye ilişkin kanun maddesi-
nin kaldırılması ile işverenlerin hafta tatilinde ça-
lışmak için belediyelerden her yıl izin alarak harç 
yatırma yükümlülükleri ortadan kalkmış oluyor.

394 SAYILI HAFTA TATİLİ KANUNU 
KALDIRILDI 45



Özet:
Davacı vekili, müvekkili işçinin, davalıya ait işyerin-
de, 10.06.2009 tarihinden iş sözleşmesinin feshi 
bildiriminin tebliğ edildiği 01.09.2014 tarihine ka-
dar kesintisiz şekilde müdür olarak çalıştığını, da-
valı şirketin yönetim kurulunun aldığı 26.06.2014 
tarihli bir karar ile müvekkilinin görevden alınma-
dan dava dışı bir şahsın yeni şirket müdürü olarak 
atandığını, ağustos ayı başından itibaren müvekki-
linin yetkilerinin elinden alındığını, akabinde ken-
di isteğiyle işten ayrılmayan müvekkilinin iş söz-
leşmesinin, alınan savunması sonrasında haksız 
şekilde feshedildiğini, ihbar öneli tanınmadığını, 
tazminatlarının ödenmediğini, ayrıca davalı şirke-
tin, yüzde elli bir hissesi ... Belediyesi’ne ait olan 
bir kamu kuruluşu olduğunu, bu statüsü sebebiy-
le 6772 sayılı Kanun uyarınca çalışanlarına ilave 
tediye ödemesi gerekirken ödemediğini ileri sü-
rerek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve ilave 
tediye alacaklarının hüküm altına alınmasını talep 
etmiştir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlıkta, öncelikle de-
ğerlendirilmesi gereken husus, davacının şirket 

müdürü olduğu dönem bakımından, 4857 sayılı İş 
Kanunu kapsamında bulunup bulunmadığı nokta-
sındadır.

Somut olayda, davacının davalı ... ... Akaryakıt ve 
... Ltd. Şti.’ye ait işyerinde 10.06.2009 tarihinde 
çalışmaya başladığı, şirket ortaklar kurulunun 
09.07.2009 tarihli kararıyla (Ticaret Sicili Gazete-
si’nin 13.08.2009 tarih ve 7375 sayısında yayımla-
nan) şirket müdürü olarak atandığı, şirket genel 
kurulunun 27.06.2014 tarihli kararıyla ise (Ticaret 
Sicili Gazetesi’nin 07.08.2014 tarih ve 55 sayısında 
yayımlanan) müdürlük görevine son verilerek şir-
keti temsil ve ilzam yetkisinin kaldırıldığı, yerine 
yeni bir müdürün atandığı dosya içeriğindeki bil-
gi ve belgelerden anlaşılmaktadır. İş sözleşmesi 
ise, davacı işçiye 01.09.2014 tarihinde tebliğ edi-
len yazılı fesih bildirimiyle sona ermiştir. Yukarıda 
da belirtildiği üzere, ortak olup olmadığına bakıl-
maksızın, limited şirketin müdürü, şirketin orga-
nı sayılmaktadır. Davacının, şirket müdürü oldu-
ğu dönem bakımından, taraflar arasındaki ilişki 
Ticaret Kanunu’na dayanmaktadır. Bahsi geçen 
dönem için, davacı ile davalı şirket arasındaki iliş-

BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN 6672 SAYILI KANUN 
KAPSAMINDA BULUNMADIKLARI VE İLAVE TEDİYE 
ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLMADIKLARINA DAİR 
YARGITAY KARARI
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kiyi iş sözleşmesi kapsamında değerlendirme ve 
davacıyı işçi sayma olanağı yoktur. Anılan sebeple, 
davacının şirket müdürü olarak çalıştığı dönemin 
dışlanması gerekirken, Mahkemece, bir ayrım ya-
pılmadan çalışma süresinin tamamının 4857 sayılı 
İş Kanunu’na tabi olduğunun kabul edilmesi hata-
lı olmuştur.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin (II) nu-
maralı bendinde, ahlak ve iyi niyet kurallarına uy-
mayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile 
benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleş-
mesini haklı fesih imkanının olduğu açıklanmıştır. 
Yine değinilen bendin (e) alt bendinde, işverenin 
güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, iş-
verenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğru-
luk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının da 
işverene haklı fesih imkanı verdiği ifade edilmiştir. 
Görüldüğü üzere kanundaki haller sınırlı sayıda 
olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcuna ay-
kırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih 
imkanı tanımaktadır.

Kanunun 1.& maddesinde, işveren kapsamı 
“Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mü-
tedavil sermayeli, sermayesinin yarısından fazlası 
Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler 
ve bunlara bağlı teşekküler, 3460 ve 3659 sayılı 
kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşek-
külleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve 
müesseseler şeklinde belirlenmiştir. Buna göre; 
işveren kapsamı yönünden Devlete ve ona bağlı 
olmak üzere, genel, katma ve özel bütçeli daireler, 
sermayesi değişen kurumlar, sermayesinin yarı-
sından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar 
ve bunlara bağlı kuruluşlar, belediyeler ve beledi-
yelere bağlı kuruluşlar, 3460 ve 3659 sayılı Kanun 
kapsamına giren, sermayesinin tamamı Devlete 
ait olan veya bu sermaye ile kurulan iktisadi Dev-
let kuruluşları, 6772 sayılı Kanun kapsamındadır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanu-
nunda, merkezi yönetim kapsamındaki kamu ida-
releri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idare-
lerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu 
idareleri ekli cetvellerde sayılmıştır. Bu cetveller-
de Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu idareleri, 
Özel Bütçeli İdareler, Düzenleyici ve Denetleyici 

Kurumlar ve Sosyal Güvenlik Kurumlarında ça-
lışanların kanun kapsamında olduğunun kabulü 
gerekir.

İşçi yönünden kapsama gelince; İş Kanunu kap-
samına girsin girmesin, yukarda belirtilen işveren 
kapsamı dahilindeki kurumlarda, İş Kanunu’nun 
1.& maddesindeki tanıma göre, işçi sayılan her-
kes bu alacaktan yararlanacaktır. Kanun, 4857 ve 
1475 sayılı İş Kanunu’ndan önceki İş Kanunu’na 
atıfta bulunmuştur. 4857 sayılı İş Kanunu işçi tanı-
mına 2. maddesinde yer vermiştir. Buna göre “bir 
iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye 
işçi denir. O halde bir iş sözleşmesine dayanarak, 
yukarıda belirtilen kurumlarda çalışan her işçiye 
ilave tediye ödemesinin yapılması gerekir.

6772 sayılı Kanun’un 1. maddesindeki düzenleme 
uyarınca, “belediyeler ve bunlara bağlı teşekkül-
ler kanun kapsamındadır. Belediyelerin hissedarı 
olduğu şirketler ise, Ticaret Kanunu hükümlerine 
tabi, belediyeden ayrı ve bağımsız özel hukuk tüzel 
kişiliğine sahip olduğundan, bu şirketlerin beledi-
yeye bağlı teşekkül sayılması mümkün değildir. 
Anılan maddede, sermayesinin yarısından fazlası 
Devlete ait olan şirketlerin kanun kapsamında ol-
duğu açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, madde 
metninde sermayesi belediyeye ait olan şirketle-
re yer verilmemesi kanun koyucunun tercihidir. 
Keza, 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun, 15.07.1934 
tarihinde yürürlüğe giren 2571 sayılı Kanun’la de-
ğişik 19. maddesi hükmünde, belediyelerin iştirak 
edecekleri şirketler ifadesine açıkça yer verilmiş 
olduğu halde, bu tarihten sonraki bir tarih olan 
11.07.1956 tarihinde yürürlüğe giren 6772 sayılı 
Kanun’da, belediyelerin hissedarı olduğu şirket-
lerden bahsedilmemiş olması da bu durumun bir 
göstergesidir. Dolayısıyla, 6772 sayılı Kanun’un 1. 
maddesindeki, belediyeye bağlı teşekkül ifadesin-
den, kanun koyucunun, belediyelerin hissedarı ol-
duğu şirketleri kastettiği söylenemez.
Anılan sebeplerle, belediyelerin hissedarı olduğu 
şirketler 6772 sayılı Kanun kapsamında bulun-
madıklarından, davalı şirket ilave tediye ödemek-
le yükümlü değildir. Bu halde, ilave tediye alacağı 
talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, ka-
bulüne karar verilmesi hatalı olmuştur.
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T.C.
Yargıtay
22. Hukuk Dairesi

Esas No:2016/24028
Karar No:2017/14012
K. Tarihi: 13.06.2017

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen 
kararın, süresi içinde duruşmalı olarak temyizen 
incelenmesi davalı vekilince istenilmesi üzerine 
dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu 
anlaşılmış ve duruşma için 23.05.2017 Salı günü 
tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmiş-
ti. Duruşma günü davalı adına vekili Avukat ... ile 
karşı taraf adına vekili Avukat ... geldiler. Duruş-
maya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü 
açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son 
verilerek bırakılan günde Tetkik Hakimi ... tarafın-
dan düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, 
gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI
Davacı vekili, müvekkili işçinin, davalıya ait işyerin-
de, 10.06.2009 tarihinden iş sözleşmesinin feshi 
bildiriminin tebliğ edildiği 01.09.2014 tarihine ka-
dar kesintisiz şekilde müdür olarak çalıştığını, da-
valı şirketin yönetim kurulunun aldığı 26.06.2014 
tarihli bir karar ile müvekkilinin görevden alınma-
dan dava dışı bir şahsın yeni şirket müdürü olarak 
atandığını, ağustos ayı başından itibaren müvekki-
linin yetkilerinin elinden alındığını, akabinde ken-
di isteğiyle işten ayrılmayan müvekkilinin iş söz-
leşmesinin, alınan savunması sonrasında haksız 
şekilde feshedildiğini, ihbar öneli tanınmadığını, 
tazminatlarının ödenmediğini, ayrıca davalı şirke-
tin, yüzde elli bir hissesi ... Belediyesi’ne ait olan 
bir kamu kuruluşu olduğunu, bu statüsü sebebiy-
le 6772 sayılı Kanun uyarınca çalışanlarına ilave 
tediye ödemesi gerekirken ödemediğini ileri sü-
rerek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve ilave 

tediye alacaklarının hüküm altına alınmasını talep 
etmiştir.

Davalı vekili, müvekkili şirketin ana sözleşmesi-
nin 9. maddesine göre, şirketin idaresinin ortaklar 
kurulu tarafından seçilen müdür tarafından yü-
rütüldüğünü, gereği halinde ortaklar kurulunun 
birden fazla müdür tayin edebileceği gibi, müdürü 
görev süresi dolmadan azlederek yerine yeni bir 
müdür atama yetkisi olduğunu, davacının mü-
vekkili şirketin müdürü olarak çalıştığını, şirket 
ortaklarının 29.08.2014 tarihli kararı ile davacının 
iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-e 
maddesi uyarınca feshedilmesine karar verildi-
ğini, yazılı fesih bildiriminin 01.09.2014 tarihinde 
tebliğ edildiğini, iş sözleşmesinin feshinin haklı 
sebebe dayandığından davacının kıdem ve ihbar 
tazminatı alacaklarına hak kazanmadığını, diğer 
taraftan müvekkili şirketin, yüzde ellibir hissesi-
nin ... Belediye Başkanlığı’na, kalan hissesinin ise 
dava dışı ... Ofisi A.Ş.’ye ait olduğunu, Türk Ticaret 
Kanunu hükümlerine tabi ticari bir sermaye şir-
keti olduğunu, kamusal yetki ve ayrıcalıklarının 
bulunmadığını, kamu tüzel kişisi sayılamayaca-
ğını ve dolayısıyla 6772 sayılı Kanun kapsamında 
bulunmadığından çalışanlarına ilave tediye öde-
mekle yükümlü olmadığını ve kabul anlamına 
gelmemek üzere dava konusu alacak taleplerinin 
zamanaşımına uğradığını ileri sürerek davanın 
reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporu-
na dayanılarak, iş sözleşmesinin işverence fes-
hinin haklı sebebe dayanmadığından davacının 
kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarına hak ka-
zandığı, davalı şirketin yarıdan fazla hissesinin ... 
Belediye Başkanlığı’na ait olduğundan 6772 sayılı 
Kanun kapsamında sayıldığı ve dolayısıyla dava-
cıya ilave tediye alacağının da ödenmesi gerektiği 
gerekçeleriyle, davanın kısmen kabulüne karar 
verilmiştir.
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4857 sayılı Kanun’un 2. maddesinde bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi işçi, 
işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar işveren 

olarak tanımlanmıştır.



Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.Taraflar ara-
sındaki uyuşmazlıkta, öncelikle değerlendirilmesi 
gereken husus, davacının şirket müdürü olduğu 
dönem bakımından, 4857 sayılı İş Kanunu kapsa-
mında bulunup bulunmadığı noktasındadır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 1. maddesinin ikinci fık-
rasında, 4.& maddedeki istisnalar dışında kalan 
bütün işyerlerine, işverenler ile işveren vekillerine 
ve işçilerine, çalışma konularına bakılmaksızın bu 
Kanunun uygulanacağı belirtilmiştir.

4857 sayılı Kanun’un 2. maddesinde bir iş söz-
leşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi işçi, işçi 
çalıştıran gerçek veya tüzel kişi ile tüzel kişiliği 
olmayan kurum ve kuruluşlar işveren olarak ta-
nımlanmıştır.

Tüzel kişilerde yönetim hakkı ile emir ve talimat 
verme yetkisi organlarını oluşturan kişiler aracılı-
ğıyla kullanılır. Tüzel kişiler yönünden tüzel kişinin 
kendisi soyut işveren, tüzel kişinin organını oluş-
turan kişiler ise somut işveren sıfatını haizdir.

Ticaret şirketleriyle tüzel kişilerde somut işveren 
sıfatını taşıyan organ bir kurul olabileceği gibi tek 
başına bir kişiye verilen yetki çerçevesinde gerçek 
kişinin de organ sıfatını kazanması mümkündür.
Limited şirketlerde, şirketi yönetmek ve temsil 
etmek üzere, müdür veya müdürler atanabilir. 

Müdür veya müdürlerin, limited şirketin ortakları 
arasından seçilmesi mümkün olduğu gibi, ortak 
olmayan üçüncü kişiler arasından da seçilmesi 
mümkündür. Ortak olup olmadığına bakılmaksı-
zın, müdür, limited şirketin organı sayılır. Dolayı-
sıyla, şirket müdürü ile şirket arasındaki ilişkiyi iş 
sözleşmesi kapsamında değerlendirme ve şirket 
müdürlerini işçi sayma olanağı yoktur.

Somut olayda, davacının davalı ... ... Akaryakıt ve 
... Ltd. Şti.’ye ait işyerinde 10.06.2009 tarihinde 
çalışmaya başladığı, şirket ortaklar kurulunun 
09.07.2009 tarihli kararıyla (Ticaret Sicili Gazete-
si’nin 13.08.2009 tarih ve 7375 sayısında yayımla-
nan) şirket müdürü olarak atandığı, şirket genel 
kurulunun 27.06.2014 tarihli kararıyla ise (Ticaret 
Sicili Gazetesi’nin 07.08.2014 tarih ve 55 sayısında 
yayımlanan) müdürlük görevine son verilerek şir-
keti temsil ve ilzam yetkisinin kaldırıldığı, yerine 
yeni bir müdürün atandığı dosya içeriğindeki bil-
gi ve belgelerden anlaşılmaktadır. İş sözleşmesi 
ise, davacı işçiye 01.09.2014 tarihinde tebliğ edi-
len yazılı fesih bildirimiyle sona ermiştir. Yukarıda 
da belirtildiği üzere, ortak olup olmadığına bakıl-
maksızın, limited şirketin müdürü, şirketin orga-
nı sayılmaktadır. Davacının, şirket müdürü oldu-
ğu dönem bakımından, taraflar arasındaki ilişki 
Ticaret Kanunu’na dayanmaktadır. Bahsi geçen 
dönem için, davacı ile davalı şirket arasındaki iliş-
kiyi iş sözleşmesi kapsamında değerlendirme ve 
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davacıyı işçi sayma olanağı yoktur. Anılan sebeple, 
davacının şirket müdürü olarak çalıştığı dönemin 
dışlanması gerekirken, Mahkemece, bir ayrım ya-
pılmadan çalışma süresinin tamamının 4857 sayılı 
İş Kanunu’na tabi olduğunun kabul edilmesi hata-
lı olmuştur.

Taraflar arasında, iş sözleşmesinin feshinin haklı 
sebebe dayanıp dayanmadığı noktasında da uyuş-
mazlık bulunmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin (II) nu-
maralı bendinde, ahlak ve iyi niyet kurallarına uy-
mayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile 
benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleş-
mesini haklı fesih imkanının olduğu açıklanmıştır. 
Yine değinilen bendin (e) alt bendinde, işverenin 
güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, iş-
verenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğru-
luk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının da 
işverene haklı fesih imkanı verdiği ifade edilmiştir. 
Görüldüğü üzere kanundaki haller sınırlı sayıda 
olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcuna ay-
kırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih 
imkanı tanımaktadır.

Somut olayda, fesih tarihi itibariyle davacının 
şirket müdürü vasfı bulunmamaktadır. Davalı 
işveren, fesihten önce, şirket defter ve kayıtları 
üzerinde inceleme yaptırmıştır. İnceleme sonu-
cunda yeminli mali müşavir ... tarafından dü-
zenlenen 25.08.2014 tarihli ve YMM-06104581-
608/52/2014-20 sayılı raporda mütalaa edilen bir 
kısım usulsüzlükler ile ilgili davacının 27.08.2014 
tarihli savunması alınmış ve akabinde işveren 
şirketin genel kurulunun 29.08.2014 tarihli kara-
rıyla, iş sözleşmesinin 4857 sayılı Kanun’un 25/
II-e maddesi uyarınca feshedilmesine karar ve-
rilmiştir. 01.09.2014 tarihinde işçiye tebliğ edilen 
fesih bildiriminde, ayrıntılı sebepler açıklanması 
suretiyle, davacının şirkette müdür olarak görev 
yaptığı dönem içerisinde, görev ve sorumlulukla-

rını yerine getirmediği, işverenin güvenini kötüye 
kullandığı, doğruluk ve bağlılığa uymayan davra-
nışlar gerçekleştirdiği iddia edilmiştir.

Mahkemece, 09.07.2015 tarihli kök bilirkişi raporu 
ve bu raporla aynı doğrultudaki 27.11.2015 tarihli 
ek bilirkişi raporu görüşleri benimsenerek, iş söz-
leşmesinin feshinin haklı sebebe dayanmadığı ka-
bul edilmiştir. Ne var ki, davacının kontrol ve de-
netim görevini yerine getirmeyerek stok ve kasa 
açıklarına sebebiyet verdiği, işverenin bir kısım 
müşterilerine yazılı sözleşme yapmaksızın ve çek, 
bono ya da herhangi bir teminat almaksızın vadeli 
satışlar gerçekleştirdiği yönündeki iddialarla ilgili 
olarak, gerek kök bilirkişi raporu gerekse de ek 
bilirkişi raporunda, feshin haklı sebebe dayanıp 
dayanmadığı noktasında, işyeri kayıtları davayı ay-
dınlatmaya yeterli derecede değerlendirilmemiş 
ve denetime açık bir inceleme yapılmamıştır. Bu 
halde, davayı aydınlatmaya elverişli olmayan kök 
ve ek bilirkişi raporlarına itibarla sonuca gidilmesi 
hatalı olmuştur. 

Anılan sebeple, aralarında işletme uzmanı ve ser-
best muhasebeci mali müşavir bilirkişilerin bu-
lunduğu üç kişilik yeni bir bilirkişi kurulu oluştu-
rularak, bilirkişilere mahallinde inceleme yetkisi 
de verilmesi suretiyle, şirketin defter ve kayıtları 
denetime açık bir şekilde incelenmeli, inceleme 
neticeleriyle birlikte yeminli mali müşavir ... tara-
fından düzenlenen 25.08.2014 tarihli rapor, dava-
cının savunması ve tüm dosya kapsamı birarada 
değerlendirilerek iş sözleşmesinin feshinin haklı 
sebebe dayanıp dayanmadığı bakımından bir so-
nuca gidilmelidir.

Taraflar arasında, çözülmesi gereken bir diğer 
uyuşmazlık, ilave tediye alacağı noktasındadır.

İlave tediye alacağının kapsamı, yararlanacaklar, 
yararlanma şartları, miktarı ve ödeme zamanı 
6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde 
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Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki 
Kanun ile düzenlenmiştir.

Kanunun 1.& maddesinde, işveren kapsamı 
“Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mü-
tedavil sermayeli, sermayesinin yarısından fazlası 
Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler 
ve bunlara bağlı teşekküler, 3460 ve 3659 sayılı 
kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşek-
külleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve 
müesseseler şeklinde belirlenmiştir. Buna göre; 
işveren kapsamı yönünden Devlete ve ona bağlı 
olmak üzere, genel, katma ve özel bütçeli daireler, 
sermayesi değişen kurumlar, sermayesinin yarı-
sından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar 
ve bunlara bağlı kuruluşlar, belediyeler ve beledi-
yelere bağlı kuruluşlar, 3460 ve 3659 sayılı Kanun 
kapsamına giren, sermayesinin tamamı Devlete 
ait olan veya bu sermaye ile kurulan iktisadi Dev-
let kuruluşları, 6772 sayılı Kanun kapsamındadır.
3460 sayılı Kanun bugün itibari ile yürürlükte olan 
bir kanun değildir. 3659 sayılı Kanun ise, banka ve 
Devlet kurumlarında çalışan memurların aylıkları 
ile ilgili düzenleme getirmiş ve halen yürürlükte-
dir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanu-
nunda, merkezi yönetim kapsamındaki kamu ida-
releri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idare-
lerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu 
idareleri ekli cetvellerde sayılmıştır. Bu cetveller-
de Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu idareleri, 
Özel Bütçeli İdareler, Düzenleyici ve Denetleyici 
Kurumlar ve Sosyal Güvenlik Kurumlarında ça-
lışanların kanun kapsamında olduğunun kabulü 
gerekir.

İşçi yönünden kapsama gelince; İş Kanunu kap-
samına girsin girmesin, yukarda belirtilen işveren 
kapsamı dahilindeki kurumlarda, İş Kanunu’nun 
1.& maddesindeki tanıma göre, işçi sayılan her-
kes bu alacaktan yararlanacaktır. Kanun, 4857 ve 
1475 sayılı İş Kanunu’ndan önceki İş Kanunu’na 
atıfta bulunmuştur. 4857 sayılı İş Kanunu işçi tanı-
mına 2. maddesinde yer vermiştir. Buna göre “bir 
iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye 
işçi denir. O halde bir iş sözleşmesine dayanarak, 

yukarıda belirtilen kurumlarda çalışan her işçiye 
ilave tediye ödemesinin yapılması gerekir.

Somut uyuşmazlıkta, davalı ... Akaryakıt ve ... Ltd. 
Şti.’nin yüzde ellibir hissesinin ... Belediye Baş-
kanlığı’na, yüzde kırkdokuz hissesinin ise ... Ofisi 
A.Ş.’ye ait olduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece, 
yüzde ellibir hissesinin ... Belediye Başkanlığı’na 
ait olduğu gerekçesiyle, davalı şirketin 6772 sayılı 
Kanun kapsamında bulunduğu kabul edilmiştir. 
Bu noktada, belediyelerin hissedarı oldukları şir-
ketlerin hukuki statüsünün belirlenmesi ve 6772 
sayılı Kanun kapsamında bulunup bulunmadıkla-
rının tartışılması, neticeye göre davacının işçi sa-
yıldığı dönem (şirket müdürü olarak çalıştığı süre 
haricindeki dönem) bakımından ilave tediye öde-
mesine hak kazanıp kazanmadığının belirlenmesi 
gereklidir.

14.04.1930 tarihli ve 1471 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak, 01.09.1930 tarihinde yürürlüğe gi-
ren, 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun, belediye-
lerin hak, yetki ve ayrıcalıklarını düzenleyen 19. 
maddesinin birinci fıkrasının ilk bendinde, “Be-
lediye idareleri kanunun kendilerine tahmil ettiği 
vazife ve hizmetleri ifa ettikten sonra belde sakin-
lerinin müşterek ve medeni ihtiyaçlarını tesviye 
edecek her türlü teşebbüsatı icra ederler. hükmü 
düzenlenmiştir. 15.07.1934 tarihinde Resmi Ga-
zete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2571 sayı-
lı Kanun’la, 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. 
maddesinin birinci fıkrasının beş numaralı bendi-
nin birinci ve ikinci paragrafları;

“Belediye sınırı dahilinde muayyen mıntakalar 
arasında yolcu nakil vasıtası olarak otobüs, omni-
büs, otokar, tünel, troley, füniküler işletmek mun-
hasıran belediyelerin hakkıdır.

Bunların, belediyelerin de iştirak edecekleri şir-
ketler vasıtasıyla yapılması ve işletilmesi veya ica-
ra verilmesi veyahut imtiyazın devri İcra Vekilleri 
Heyeti kararına bağlıdır şeklinde değiştirilmiştir. 
15.07.1934 tarihinde yürürlüğe giren bu değişik-
likle, “belediyelerin de iştirak edecekleri şirketler 
ifadesine açıkça yer verilmesi suretiyle, temel ka-
nuni dayanak oluşturulmuştur. Anılan 19. madde-
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de yapılan, 05.07.1939 tarihli ve 07.02.1990 tarihli 
değişikliklerde de, bahsi geçen ifade korunmuş-
tur.

23.03.1984 tarihli ve 18350 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi 
Hakkındaki 195 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
me ile 09.07.1984 tarihli ve 18453 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayımlanan, Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
menin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 
8. maddelerinde, büyükşehir ve ilçe belediyeleri-
nin, görevli oldukları konularda, 1580 sayılı Bele-
diye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta belediyelere 
tanınan hak, yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahip 
olacağı kabul edilmiştir.

24.12.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren, 5272 sayılı Belediye Kanunu’nun 
70. maddesinde “Belediye kendisine verilen görev 
ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen 
usullere göre şirket kurabilir. hükmü düzenlen-

miştir. 13.07.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Ka-
nunu’nda, aynı yöndeki hükme kanunun yine 70. 
maddesinde yer verilmiştir.

23.07.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, 
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. 
maddesinde de, büyükşehir belediyesinin kendisi-
ne verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mev-
zuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri 
kurabilecekleri düzenlenmiştir.

Belediyeler, Anayasa’nın 127. maddesinde kabul 
edildiği üzere, kamu tüzel kişiliğine haizdir. İlgi-
li mevzuatta belediyelere, yüklenen görevlerin 
yerine getirebilmesi için, önemli hak ve yetkiler 
verilmiş; kamusal ayrıcalıklar tanınmıştır. Diğer 
taraftan, merkezi idareye de, belediyeler üzerinde 
vesayet yetkisi verilmiştir. Belediyeler tarafından 
kurulan veya ortak olunan şirketler ise, Türk Tica-
ret Kanunu hükümlerine tabi sermaye şirketleri 
olup, belediyelerin tüzel kişiliğinden ayrı ve ba-
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ğımsız özel hukuk tüzel kişileridir. Belediyelerin 
kurdukları veya ortak oldukları ticaret şirketle-
rine, kamu tüzel kişiliği kazandıran herhangi bir 
kanun hükmü bulunmadığı gibi, kamusal yetki ve 
ayrıcalıklar tanınmamıştır. Dolayısıyla, söz konusu 
şirketlerin “kamu tüzel kişisi ya da “kamu kurum 
ve kuruluşu oldukları kabul edilemez.

Diğer taraftan, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşeb-
büsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 
iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi ku-
ruluşlarını ve bunların müesseselerini, bağlı or-
taklıklarını ve iştiraklerini kapsamaktadır. Kanun 
Hükmünde Kararname’nin 2. maddesinin birinci 
bendinde “Kamu iktisadi teşebbüsü Teşebbüs; 
iktisadi devlet teşekkülü ile kamu iktisadi kuru-
luşunun ortak adıdır.; ikinci bendinde “İktisadi 
devlet teşekkülü Teşekkül; sermayesinin tamamı 
devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre fa-
aliyet göstermek üzere kurulan, kamu iktisadi te-
şebbüsüdür.; üçüncü bendinde “Kamu İktisadÃ® 
Kuruluşu Kuruluş; sermayesinin tamamı Devle-
te ait olup, tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri 
kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak 
üzere kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti do-
layısıyla ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılan 
kamu iktisadi teşebbüsüdür. tanımlamalarına yer 
verilmiştir. Bu tanımlamalarla sabit olduğu üzere, 
kamu iktisadi teşebbüslerinin sermayesi Devlete 
aittir. Belediyeler ise, Devlet tüzel kişiliğinden ayrı 
bir tüzel kişiliğe sahiptir. Dolayısıyla belediyele-
rin hissedarı oldukları şirketler, 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname kapsamında olmayıp, 
kamu iktisadi teşebbüsü sayılamaz.

Belediyelerin hissedarı olduğu şirketlerin hukuki 
statüsünün yukarıda yazılı olduğu şekilde belir-
lendikten sonra, 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı 
Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Ya-
pılması Hakkındaki Kanun kapsamında bulunup 
bulunmadıkları meselesinin değerlendirilmesine 
gelince;

6772 sayılı Kanun’un 1. maddesindeki düzenleme 
uyarınca, “belediyeler ve bunlara bağlı teşekkül-
ler kanun kapsamındadır. Belediyelerin hissedarı 
olduğu şirketler ise, Ticaret Kanunu hükümlerine 

tabi, belediyeden ayrı ve bağımsız özel hukuk tüzel 
kişiliğine sahip olduğundan, bu şirketlerin beledi-
yeye bağlı teşekkül sayılması mümkün değildir. 
Anılan maddede, sermayesinin yarısından fazlası 
Devlete ait olan şirketlerin kanun kapsamında ol-
duğu açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, madde 
metninde sermayesi belediyeye ait olan şirketle-
re yer verilmemesi kanun koyucunun tercihidir. 
Keza, 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun, 15.07.1934 
tarihinde yürürlüğe giren 2571 sayılı Kanun’la de-
ğişik 19. maddesi hükmünde, belediyelerin iştirak 
edecekleri şirketler ifadesine açıkça yer verilmiş 
olduğu halde, bu tarihten sonraki bir tarih olan 
11.07.1956 tarihinde yürürlüğe giren 6772 sayılı 
Kanun’da, belediyelerin hissedarı olduğu şirket-
lerden bahsedilmemiş olması da bu durumun bir 
göstergesidir. Dolayısıyla, 6772 sayılı Kanun’un 1. 
maddesindeki, belediyeye bağlı teşekkül ifadesin-
den, kanun koyucunun, belediyelerin hissedarı ol-
duğu şirketleri kastettiği söylenemez.

Anılan sebeplerle, belediyelerin hissedarı olduğu 
şirketler 6772 sayılı Kanun kapsamında bulun-
madıklarından, davalı şirket ilave tediye ödemek-
le yükümlü değildir. Bu halde, ilave tediye alacağı 
talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, ka-
bulüne karar verilmesi hatalı olmuştur.

Yukarıda yazılı sebeplerden kararın bozulması ge-
rekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı 
sebeplerden BOZULMASINA, davalı yararına tak-
dir edilen 1.480,00 TL duruşma vekalet ücretinin 
karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz 
harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.06.2017 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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Sendikamızın yurt içi eğitim faaliyetleri kapsa-
mında düzenlediği 16. Ulusal Eğitim Semineri 
Afyonkarahisar’da tamamlandı. 23-26 Kasım ta-
rihleri arasında Afyonkarahisar Akrones Otel’de 
düzenlenen eğitim seminerine sendikamıza üye 
kuruluşların yetkilileri ve aileleri ile toplam 161 
kişi katıldı.

Yaklaşık sekiz saat süren eğitim kapsamında Sos-
yal Güvenlik ve İş Hukuku Danışmanı Mustafa 
Baştaş tarafından katılımcılara temel iş hukuku 
uygulamaları, iş sözleşmesinin sona ermesinin 
sonuçları, çalışma süreleri, İş Kanunu’nda düzen-
lenen izin ve tatiller ile temel iş sağlığı güvenliği 
uygulamaları başlıkları altında eğitim semineri 
verildi.
 
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Danışmanı Musta-
fa Baştaş tarafından verilen eğitim semineri ön-
cesinde sendikamız Genel Sekreteri Av. Mümtaz 
Uzun kısa bir selamlama konuşması yaptı.
Başta belediyeler olmak üzere tüm kamu kurum 
ve kuruluşlarının sağlıklı bir şekilde yürütülebil-
mesinin gerektiğini bunun da iş hukuku ve uygula-
malarının kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 
yöneticiler tarafından iyi bir şekilde bilinmesi ve 

uygulanması gerektiğini söyledi. Eksik bilinen ve 
uygulanan iş hukuku ve uygulamalarının yönetici-
lerimize zimmet olarak geri döndüğünü ve mağ-
duriyetlerin yaşandığını ifade etti. Bu bağlamda 
Yerelsen’in düzenlemiş olduğu eğitim programla-
rının önemli bir yer tuttuğuna değinen Uzun, eği-
tim programımıza katılımın yüksek olmasından 
dolayı memnuniyet duyduğunu söyleyerek konuş-
masını tamamladı.
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 İş Hukuku Uygulamaları ve Güncel Sorunlar
Yerelsen Genel Sekreteri Av. Mümtaz Uzun’un 
konuşmasından sonra Sosyal Güvenlik ve İş Hu-
kuku Danışmanı Mustafa Baştaş tarafından veri-
lecek eğitim seminerine geçildi. Baştaş, ilk olarak 
İş Hukuku’nun Temel İlkeleri başlıklı sunumunu 
yaptı. Ardından İş Hukuku’nun kavramları konu-
sunu dile getiren Başta, bu bağlamda işyeri, iş-
veren vekili gibi kavramların tanımlamasını ve 
uygulama kaynaklı sorunlarını anlattı. Sonrasında 
Altişveren/taşeron konusunu detaylı bir şekilde 
ele alan Baştaş, uygulamanın yol açtığı problem-
lere değindi. Mustafa Baştaş sunumunun bu bö-
lümünde en çok sorun yaşanan muvazaalı ilişki 
konusunu ele alırken asıl işveren/ alt işveren so-
rumluluklarını da anlatarak altişveren/taşeron 
konusunu bitirdi.

Baştaş, seminerin ikinci bölümünde ise iş söz-
leşmesinin unsurları ve çeşitleri konusuna giriş 
yaptı. İşçinin borçları, İşverenin borçları, ayrım-
cılık tazminatı, kötü niyet tazminatı gibi konulara 
değindi.

Mustafa Baştaş sunumunun bundan sonraki bö-
lümünde ise iş sözleşmesi türleri konusunda 
katılımcıları bilgilendirdi. Bu bağlamda sürekli/
süreksiz iş sözleşmeleri, belirli süreli iş sözleş-
meleri, belirsiz süreli iş sözleşmeleri, kısmi ve 
tam süreli iş sözleşmeleri, takım sözleşmeleri, 
deneme süreli iş sözleşmeleri, çağrı üzerine ça-
lışma iş sözleşmeleri,uzaktan çalışma iş sözleş-
meleri ve geçici iş ilişkisi kuran sözleşmeler gibi 
konu başlıkları üzerinden doğru bir perspektifin 
nasıl geliştirilebileceğini anlattı. Verilen aranın 

ardından son olarak iş sözleşmesinin sona erme-
sinin sonuçları konusuna detaylı bir şekilde yap-
mış olduğu çalışmaları katılımcılar ile paylaşan 
Baştaş, İş sözleşmesinin Feshi, ihbar tazminatı, 
iş güvencesi, iş mahkemeleri kanunu ve zorunlu 
arabuluculuk, iş sözleşmesinin derhal feshi ve kı-
dem tazminatı konularını Yargıtay kararları ile de-
taylı bir şekilde işleyerek sunumunu tamamladı.
 
Eğitim Semineri’nin ikinci gününde İstanbul Üni-
versitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. 
Arif Yavuz bir sunum gerçekleştirdi. Yavuz sunu-
munda, Dünyada ve Türkiye’de yaşanan politik 
ekonomideki son gelişmeler, Dünya’da ve Türki-
ye’de ekonomik ve politik güçler, gezi parkı olay-
ları nedenleri ve sonuçları, haince planlanan 15 
Temmuz darbe girişimi, Türkiye’nin komşuları ile 
ilişkileri, geçmişten bazı örneklerle geleceğe dö-
nük bazı siyasi ve ekonomik analizler gerçekleş-
tirdi. Yavuz, sunumunun sonunda ise hükümete 
yapmış olduğu bazı raporlamaları dinleyiciler ile 
paylaştı.
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Eğitim Semineri’nin son bölümünde Yerelsen 
Genel Başkan Vekili Dr.Mustafa Çöpoğlu kapa-
nış programını gerçekleştirdi. Çöpoğlu, katılım-
cılara Yerelsen’in düzenlemiş olduğu 16.Ulusal 
Eğitim Programına ilgi gösterilmesinden dolayı 
teşekkür etti. Çöpoğlu konuşmasında: “Yerelsen 
kurulduğu günden beri üyelerine yönelik düzenli 
bir şekilde eğitim programları düzenlemekte-
dir. Bu anlamda üyelerinden sürekli olumlu geri 
dönüş alınması bu programların önemini ortaya 
koymaktadır. Yerelsenin kurulduğu günden bu 
yana kamu yararını ön planda tutan anlayışla 
hareket etmektedir” dedi. Çöpoğlu, ilk önce be-
lediyelerin sonrasında şirketlerin ve şimdi geli-
nen noktada Kalkınma ajanslarının Yerelsen’e 
üye olduğunu belirterek, katılımcıları Yerelsen 
konusunda bilgilendirdi. Çöpoğlu konuşmasının 
son bölümünde ise şunları kaydetti: “Belediye 
ve şirketlerin yönetimlerinin imzaladığı toplu iş 
sözleşmelerinde bir hakkaniyet, bir kamu yararı, 
devlet ve millet yararı gözetmek YERELSEN’in 
misyonudur. İnşallah ilerleyen dönemlerde siz-
lerin de teveccühü ile yeni eğitim seminerleri 
düzenlemeye devam edeceğiz.” 57
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KATILIMCILARA SERTiFiKA VERİLDİ

Dr. Mustafa Çöpoğlu katılımcılara ve eğitim seminerinde görev alanlara ve tüm 
YERELSEN ekibine teşekkür etti. Genel Başkan Vekilimizin konuşmasından sonra 

katılımcılara sertifikaları verildi.
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Türkiye’nin iş kültürüne ve yerel yönetimine sü-
rekli katkılar sunan Yerelsen, üç yeni kitabı ile 
bilimsel faaliyetlerine devam ediyor.  Der Yayınla-
rı’ndan çıkan, Yerelsen Başkan Vekili Dr. Mustafa 
Çöpoğlu, Prof. Dr. Hamza Ateş ve Mücahit Bıyıkoğ-
lu’nun editörlüğünde hazırlanan kitaplar yerel yö-
netimlere ilişkin yeni düzenlemeleri ele alıyor. 

Türkiye’de Değişen Yerel Yönetim Anlayışı
1980’li yıllardan itibaren tüm dünyada giderek et-
kisini artıran küreselleşme olgusu, toplumsal ya-
pıyı ve beraberinde tüm yönetim mekanizmalarını 
da etkilemeyi sürdürüyor. Küreselleşme ve bera-
berinde gelen yeni kavram ve ilkelerle şekillenen 
yeni yönetim anlayışı; birlikte düzenleme, birlikte 
üretme ve birlikte yönetme anlayışını uygulama-
ya yansıtan yönetim birimleri olarak yerel yöne-
timlerin yeniden yapılandırılmasını işaret ediyor. 
Türkiye’de de özellikle son dönemde küresel ge-
lişmelerle paralel ilerleyen yeni bir reform süreci 
başlatıldığı gibi, yerel yönetimlerin de temel dina-
miklerinde kapsamlı değişimler izleniyor. Büyük-
şehir belediyelerinin yönetsel ölçeğinin il sınırına 
kadar genişletilmesi, il özel idarelerinin, köy ve 
belde belediyelerinin tüzel kişiliğinin kaldırılması, 
yeni hizmet kuruluşlarının hayata geçirilmesi, öl-
çek ekonomisi arayışları, belediyelerin kırsal ala-
na hizmet sunma yükümlülüğünün başlatılması, 

turizm öncelikli büyükşehir alanlarında merkeze 
uzak ilçelere hizmet götürmede yaşanabilecek 
aksaklıklar, büyükşehir alanlarında eski köy/yeni 
mahallelerde yaşanabilecek imar ve planlama so-
runları, büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediye-
leri arasında yaşanabilecek vesayet, merkezileş-
menin yerelde vücut bulacağına yönelik endişe ve 
tartışmalar ise reform sürecinde ayrıca masaya 
yatırılması gerekiyor.

Yerel Yönetim Reformu Üzerine Üç Eser
2005 yılından başlayarak son düzenlemesi 2014 
yılında yapılarak devam eden “Yerel Yönetim Re-
formu”nu konu edinen eserler, Türkiye’nin son 
10 yılında değişen yerel yönetim anlayışını konu 
ediniyor. Yerelsen’in çeşitli eğitim programla-
rı, rapor ve projeleri ile katkı sunduğu bu reform 
sürecine ilişkin çalışmalar, akademisyen ve yerel 
yöneticilerin katılımları ile ediyor. Yayınlanan bu 
üç eser ise sırası ile “6360 sayılı Kanun Eksenin-
de Yerel Yönetim Reformları”, “Belediye Yönetimi 
ve Kamusal İlişkiler” ve “Yerel Hizmetler” adları 
altında üçlü seri kitaplaştırılmış oldu. Yerelsen’in 
tam destekle katkı sunmaya devam ettiği reform 
sürecine ilişkin değerlendirme ve akademik ça-
lışmaları içeren eserler hem sürece dair ciddi bir 
projeksiyon sunarken hem de alternatif çözümler 
ve katkılar içeriyor. 

YEREL YÖNETİM 
REFORMLARI ÜZERİNE 

3 YENİ KİTAP
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“
6360 sayılı kanun ekseninde yerel yöne-
timlerdeki değişimleri ele alan üç farklı 
kitap yayınlandı. Dr. Mustafa Çöpoğlu, 
Prof. Dr. Hamza Ateş ve Mücahit 
Bıyıkoğlu editörlüğünde hazırlanan 
çalışmalar yaşanan reformların teori ve 
pratik boyutlarını tartışmaya açıyor.



Editörlüğünü Dr. Mustafa Çöpoğlu’nun yaptığı 
kitap, üçlü serinin ilk eseri olarak yerel yönetim 
reformunun arka planını, reformu ortaya çıkaran 
nedenleri, reformun yasal dayanakları ile yaptığı 
değişiklikleri, reformla gelen değişim sürecinin 
yönetimine ilişkin parametreleri, uygulamacıların 
ve akademisyenlerin reformu değerlendiği anket 
sonuçlarının analizini kapsamlı biçimde içeriyor. 
 
Kitap genel çerçevede 6360 sayılı kanun eksenin-
de yapılan düzenlemeleri ve bu düzenlemere dair 
genel endişeleri tartışmaya açtığı gibi küresel öl-
çekte değişim gösteren yerel yönetim anlayışı üze-
rine de önemli tesbitlere yer veriyor. Ayrıca kitapta 
yasaya dair yapılan analiz ve değerlendirmelerle 
birlikte uygulama süreçlerine yön verecek proje 
ve önerileri de içeriyor. Böylece yerel yönetimler 
ile ilgili kanunun öngördüğü reformların daha ve-
rimli bir uygulama alanı bulması hedefleniyor. 

Kitap aynı zamanda konuyla ilgili bir anket çalış-
masına da yer verirken, bu çalışmanın sonuçlarını 
detaylı analizlerle okuyucusu ile paylaşıyor.  Kitap 
içeriğinde öncelikle konunun tarihsel arka planını 
çeşitli yasal mevzuat ve düzenlemelerle birlikte 
ele alıyor. Sonrasında 6360 sayılı kanun: il ölçe-
ğinde büyükşehir belediye sisteminin tartışıldığı 

eserde, yeni büyükşehir modelini, olası sorunları 
ve yetersizlikleri ve Türkiye’deki büyükşehir bele-
diye sistemini detaylı biçimde tartışıyor. 

Daha sonra 6360 sayılı kanun ekseninde yerel 
yönetim reformlarının tartışıldığı kitapta saha ça-
lışmalarına ve yerel yönetim organlarının sorun-
ları ile çözümleri üzerine tesbitleri okuyucusuyla 
paylaşıyor. Kitabın son bölümünde ise kanunun 
getirdiği dönüşüm sürecinin nasıl yönetilebileceği 
tartışılırken 6360 sayılı kanun ile ilerleyen reform-
lara akademisyerlerin bakışını irdeliyor.

Dr. Mustafa Çöpoğlu’nun koordinatörlüğünde ha-
zırlanan kitap geniş bir bilim kurulunun ve araş-
tırma gruplarının katkılarını içerdiği gibi, çeşitli 
kademelerden yönetici ile katılımcıların da katkı-
larına yer veriyor. 
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6360 Sayılı 
Kanun Ekseninde 
Yerel Yönetim 
Reformları
EDİTÖR: DR. MUSTAFA 
ÇÖPOĞLU

BİRİNCİ KİTAP

“
Kitap genel çerçevede 
6360 sayılı kanun eksen-
inde yapılan düzenleme-
leri ve bu düzenlemere 
dair genel endişeleri 
tartışmaya açtığı gibi 
küresel ölçekte değişim 
gösteren yerel yöne-
tim anlayışı üzerine de 
önemli tesbitlere yer 
veriyor.



Editörlüğünü Prof. Dr. Hamza Ateş ve Mücahit Bı-
yıkoğlu’nun üstlendiği eser, üçlü serinin ikinci ki-
tabı olarak okuyucularıyla buluştu. Kitapta; mülkî 
idare ile belediye yönetimi ilişkileri, büyükşehir 
belediyesi – ilçe belediyesi ilişkileri, belediyelerin 
mali sorunları ve çözüm önerileri, belediyelerdeki 
personel sorunları ve çalışma hayatı, belediye şir-
ket ve iştirakleri, belediyelerin imar ve planlama 
fonksiyonları ile kentsel ve kırsal alan yönetimin-
de büyükşehir deneyimi de 6360 sayılı Kanun ek-
seninde ele alınıyor.

Belediye Yönetimi ve Kamusal İlişkiler, 6360 sayılı 
kanun ekseninde yerel yönetimlerdeki reformları 
değerlendiren, 10 yılı aşkın bir süredir devam ede-
gelen mahalli idarelerdeki değişimlerin uygulayıcı 
tarafları akademik camia arasında tartışılma sü-
reçlerini ele alıyor. 

Kitap, daha önce bu düzeyde tartışılamamış 
önemli başlıkları ele alırken, olası çözümler ve 
alternatif önerileri de yapıcı bir dil ile okuyucusu 
ile paylaşıyor. Yeni reform dönemi ile birlikte kırsal 
ile şehir merkezlerinin aynı yerel idari yönetimler 
tarafından yönetilmesinin olası etkileri, ekonomik 

ve sosyal yansımaları üzerine tartışmaları topar-
layan eserde aynı zamanda reform sürecinin bun-
dan sonraki dönemde nasıl ilerlemesi gerektiğine 
ilişkin de önemli birçok öneriyi paylaşıyor. 

Kitap, birçok akademisyen ve katılımcının konu-
lara ilişkin değerlendirme ile araştırmalarına yer 
verdiği gibi proje kapsamında gerçekleşen anket-
lerin sonuçlarını da detaylı analizler ile okuyucu-
larıyla paylaşıyor. 

Kitap 7 farklı bölümden oluşurken, Sezai Öztop, 
Doç. Dr. Mustafa Lamba, Yrd. Doç. Dr. Ülkü Arık-
boğa, Önder Kutlu, Selçuk Kahraman, Prof. Dr. 
Uğur Ömürgönülşen, Mücahit Bektaş, İbrahim 
Olgun ve Dilek Topçu’nun çalışmalarını içeriyor. 

Kitapta, mülki idare ve belediye ilişkileri, 6360 sa-
yılı kanuna ilişkin il ve ilçe belediyeleri ilişkileri, 
yine aynı kanuna ilişkin oluşabilecek mali sorun-
lar ve çözüm önerileri ile personel sistemi ve ça-
lışma hayatı, belediye şirket ve iştirakleri, imar ve 
planlama süreçleri ve kentsel ile kırsal alan yöne-
timinde büyükşehir gibi bir başlıkları tartışmaya 
açıyor.
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“
Kitapta; mülkî idare 
ile belediye yönetimi 
ilişkileri, büyükşehir bel-
ediyesi – ilçe belediyesi 
ilişkileri, belediyelerin 
mali sorunları ve çözüm 
önerileri, belediyel-
erdeki personel sorun-
ları ve çalışma hayatı 
gibi konular tartışmaya 
açılıyor.



Editörlüğü Prof. Dr. Hamza Ateş tarafından yapı-
lan Yerel Hizmetler kitabı, serinin üçüncü ve son 
kitabı olma özelliği taşıyor. 

Çalışmada; sosyal belediyecilik, toplu taşıma ve 
ulaşım koordinasyon merkezleri (UKOME), altyapı 
koordinasyon merkezleri (AYKOME), büyükşehir 
belediyelerinin (su ve kanal idareleri) su ve kana-
lizasyon hizmetlerinin yürütümü, zabıta, ruhsat 
ve denetim hizmetleri, itfaiye hizmetleri ile afet ve 
acil durum yönetimi 6360 sayılı Kanun ekseninde 
ele alınıyor.

Türkiye’nin özellikle son dönemde yaşadığı kap-
samlı dönüşümlerden birini ifade eden “Yerel 
Yönetimler Reformu”, özellikle şehir ve taşra 
özelinde birçok değişimi de beraberinde getiri-
yor. 2012’de çıkarılan ve 2014 yılında uygulamaya 
geçen 6360 sayılı kanun ise bu konuda en önemli 
örneklerden biri olarak gösteriliyor. 

Kanunu ve uygulama sonuçlarını tartışan Yerel-
sen’in Yerel Yönetim Reformları Değerlendirme 
Projesi Çalıştayı ise bu süreci gerçekçi ve yapıcı 
bir dil ile ele alıyor. 

Kitap işte bu proje kapsamında gerçekleşen çalış-
taylarda ülkemizdeki büyükşehir belediyeleri ile 
büyükşehirlerde bulunan ilçe belediyelerinin tem-
silcilerinin yanı sıra, yerel yönetimler konusunda 
paydaş durumunda olan Devlet Personel Başkan-
lığı başta olmak üzere merkezi yönetim kurum ve 
kuruluşları ile bunların taşra birimleri, valilik ve 
kaymakamlıklar ile Yatırım İzleme ve Koordinas-
yon Birimlerinden, sendikalardan temsilciler ile 
gerçekleştirilen oturumlarda yerele yönetim re-
formlarının felsefesi, nitelikleri ve uygulama so-
nuçları gibi değerlendirmeleri içermektedir. 

Birçok akademisyen ve katılımcının katkıları ile 
Yerel Hizmetler kitabı toplamda 7 bölümden ula-
şıyor. Kitapta 6360 sayılı kanun ekseninde sosyal 
belediyecilik, toplu taşıma sorunları ve çözüm 
önerileri, altyapı koordinasyonu, çevre yönetimi, 
su ve kanalizasyon yönetimi, zabıta ve denetim, 
afet ve acil durum yönetimi gibi konu başlıkları al-
tında olası sorunlar ve çözüm önerileri tartışılıyor.   
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“
Kitap genel çerçevede 
6360 sayılı kanun eksen-
inde yapılan düzenleme-
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dair genel endişeleri 
tartışmaya açtığı gibi 
küresel ölçekte değişim 
gösteren yerel yöne-
tim anlayışı üzerine de 
önemli tesbitlere yer 
veriyor.



1916 yılında Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde doğan Ce-
mil Meriç lise eğitiminden sonra İstanbul Üniver-
sitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümüne girdi. 
Cemil Meriç, her ne kadar öğrenimini tamamla-
yamadan Hatay’a geri dönse de bilgiyle müna-
sebetini hiç kesmedi. Anadoluda bir süre ilkokul 
öğretmenliği, nahiye müdürlüğü gibi çeşitli me-
murluk görevlerinde bulunan Meriç, daha sonra 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne tekrar 
girerek Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. 
Öğretmenlik mesleğini önce anadoluda icra eden 
Cemil Meriç daha sonra İstanbul’da yabancı diller 
okulunda okutman olarak çalıştı. 1955 yılında ra-
hatsızlanarak görme yetisini yitirse de üretkenli-
ğinden hiçbirşey kaybetmedi. Başta öğrencileri 
olmak üzere çevresindeki sevenlerin desteği ile 
çalışmalarını sürdüren Meriç, 13 Haziran 1987’de 
vefatına dek bu toprakların tefekkür dünyasını de-
rinden sarsmayı başarmış; yeniden bir fikri şahsi-
yet kazanmasına önemli ölçüde katkı sağlamıştır. 

Cemil Meriç’in Fikir Hayatı
Cemil Meriç’in basılan ilk yazısı Hatay Yeni Gün 
Gazetesi’nde çıktı (1928). Daha sonra Yirminci 
Asır, Yeni İnsan, Hisar, Türk Edebiyâtı, Yeni Devir, 
Pınar, Doğuş ve Edebiyat dergilerinde yazılar yaz-
dı. Cemil Meriç, gençlik yıllarında Fransızcadan 
tercümeye başladı. Hanore de Balzac ve Victor 
Hugo’dan yaptığı tercümelerle kuvvetli bir müter-
cim olduğunu gösterdi. Batı medeniyetinin teme-
lini araştırdı. Dil meseleleri 
üzerinde önemle durdu. Di-
lin, bir milletin özü olduğunu 
savundu. Sansüre ve anarşik 
edebiyâta şiddetle çattı.
Cemil Meriç 38 yaşında iken 
gözlerini kaybetti. O dönem-
den itibaren de çalışmalarını 
sürdürdü. doğrunun peşinde 
koşuşu, vicdanları derinden 
yakalayan üslubu ile okuyu-

cular üzerindeki etkisi katlanarak arttı. Cemil Me-
riç, en önemli eleştirilerini toplumun olumlu geli-
şimine katkı sunmayan, kuşatıldığı bu medeniyet 
tasavvuruna karşı itiraz geliştirmeyen “fildişi ku-
lelerinde adeta miskinler tekkesi gibi hareketsiz-
ce duran aydınlar” üzerinedir. Ancak Cemil Meriç 
sarsıcı ve sorgulayıcı üslubu ile topluma ulaştıkça 
kendisi de yalnızlaşmış, sevenleri dışında sansüre 
uğrayan ve ötekileştirildiği bir atmosferi yaşamak 
zorunda bırakılmıştır. Kavganın bir anlamda dı-
şındadır, fikir ve sanat kavgasının. Politikadan da, 
kurtarıcılığına inanmadığı için kaçar.

Cemil Meriç’in yeri hep kütüphane oldu. Kütüpha-
nesinde Don Kişot’luk yapar sanki. Argoya, arena-
ya, ateş hattına, politikaya hiç inmedi.

Cemil Meriç 70’li yıllarda daha aktif memleket 
meselelerine eğilir. Makalelerinde, yayımladığı 
eserlerde Asya’nın Avrupa ile hesaplaşmasına 
tanık oluruz, 150 yıldır gölgeler aleminde yaşa-
yan ve insanından kopan aydının trajedisini izleriz 
adım adım; kaypak, müphem, tarif edilmemiş, 
Avrupa’nın emellerini dile getiren ama bizim şu-
ursuzca benimsediğimiz mefhumlar, ideolojiler, 

sloganlar... aydınlığa kavuşur tek 
tek gözlerimizin önünde. Bu Ülke, 
Umrandan Uygarlığa, Mağaradiker 
gibi eserleri yayınlandığı dönemde 
toplumun farklı katmanlarında dü-
şünen ve sorgulayan beyinler için 
adeta yeni ufuklar açmıştır. 

Batıya Karşı 
Anadolunun Hafızası:
Cemil Meriç
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Türkiye’de çok fazla bilinmesede Bulgaristan’da ve 
tüm balkanlarda bir döneme damgasını vurmuş 
bir isim olan Kadriye Latifova, hayatın karmaşası-
na karşın naif yorumu ile kıymetli bir miras. 

Bulgaristan türklerinden olan Kadriye Latifova, 30 
Mayıs 1928 yılında Kırcaali ilinin Golemantsi kö-
yünde doğuyor. 1952 yılında tesadüfen keşfedilen 
Latifova, aynı yılı takiben Haskova Türk tiyatrosun-
da büyük ses getiriyor. 1955’te Sofya’da düzenle-
nen bir yarışmada “Aliş’imin kaşları kare” türkü-
süyle birinci oluyor ve böylece başta Bulgaristan 
olmak üzere tüm balkan türkleri arasında popüler 
bir isim haline geliyor. 

1950’li yılların yoksul ve yokluklarla dolu sosya-
list Bulgaristan’ında gezici halk tiyatroları ile bir-
çok bölgede konserler veren Latifova, özellikle köy 
meydanlarında mikrofonsuz, ses sistemi olmadan 
billur sesi ile söylediği türküler ile şöhreti giderek 
artıyor. 

Kısa müzik yaşamında bir anda “Rodopların bül-
bülü” olarak anılan Kadriye Latifova, sadece Türk-
çe yerel türküler söylemesine karşın 
Bulgarlar arasında da meş-
hur bir sanatçıya dönü-
şüyor. Paranın çok sık 
kullanılmadığı bir yokluk 
döneminde Latifova’nın 
konserine gelenler yetiştir-
dikleri ürünleri Latifova’ya 
hediye ediyorlar. 

Yaklaşık 500 civarı halk türkü-
sünü seslendiren Latifova ken-
dine has yorumu ile dönemin 
bulgar radyolarında sıkça çalın-
mış, hemen hemen tüm kayıtla-

rı ise radyo stüdyalarında gerçekleşmiştir. 200’e 
yakın türküyü kaydetmiş olmasına karşın Latifo-
va’dan kalan orijinal kayıtların ise son derece az 
olduğu ve bu yüzden koleksiyon değeri taşıdığı da 
biliniyor. 

Sarı gülüm var benim, Aliş’imin kaşları kare, Ev-
lerinin önü handır gibi unutulmaz parçalara sesi 
ve yorumuyla imza atan Kadriye Latifova, müziğe 
başladıktan 12 yıl sonra 1962’de bir trafik kazasın-
da vefat etmiştir. 

Başta Bulgaristan olmak üzere tüm balkanlarda 
hemen her kesimden ve milletten dinleyicisi olan 
Kadriye Latifova bu yönüyle adeta Balkanların bir-
leştirici sembollerinden biri olarakta görülmüş. 
Öyle ki vefatından sonra dönemin sosyalist rejimi 
Latifova’ya karşı halkın iltifatını yok sayamamış ve 
Kiril ve Metodiy devlet nişanına layık görmüştür. 

34 yıllık kısa ömründe mütevazı kişiliği ve gönül-
lere dokunan sesi ile geniş bir hayran kitlesine 
sahip ol- mayı başaran Kadriye Latifova, 

balkanlar ve Türkiye’de hala din-
lenilen bir ses olmaya devam et-
mektedir.

RODOPLARIN BÜLBÜLÜ:

KADRiYE
LATiFOVA
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Dünyanın Merak Ettiği Eğitim Sistemi: Finlandiya
Tüm dünyanın dikkat ve ilgiyle takip ettiği Finlan-
diya’daki eğitim sistemi aslında çocuklara uygu-
lanan testlerin veya sınavların bir sonucu değil. 
Gençlik ve eğitim politikaları ile çocuğa yaklaşımı 
değiştiren bir kültürün doğal bir sonucu. 

Fin eğitim sisteminde bilim, okuma-yazma, ma-
tematik gibi alanlar kadar görsel sanatlar, spor ve 
pratik beceriler de öne çıkıyor. Temelde Fin sis-
temi eğitimi sadece bilimsel alana sıkıştırmayan 
yada sadece akademik aktivite ile ölçümlemeyen 
bir görünüm arzediyor. Finli çocuklar anaokul 
veya ilkokul boyunca oyun, sanat, bilgi, öğrenme 
ve beceri gibi tüm insani süreçleri beraberce yaşı-
yorlar. Finli eğitimci Pasi Sahlberg, Fin sisteminde 
matematik, fen gibi derslerdeki soyut kavramların 
bile müzik, drama ve spor uygulamaları ile yapıla-
bileceğini aktarıyor. 

Fin Sistemini Farklı Kılan 9 Neden
-1-
Finlandiya’da zorunlu okula başlama yaşı 7. Yaş-
ları ne olursa olsun, çocuklar okula kendileri yü-
rüyerek ya da bisikletle gidiyor. Fin kültürü çocuk-
ların bağımsız yetişmesini önemsiyor. Çocuklarını 
okula getirip götüren, ders çalıştıran ebeveynler 
diye bir şey yok.

-2-
Fin eğitim müfredatı basit ve genel bir çerçeve 
tanımlamaktan ibaret. Öğrenciler, kendi ilgi ve 
ihtiyaçları doğrultusunda kendi eğitim-öğretim 
programlarını şekillendirme haklarına sahipler. 
Öğretmenler de öyle.

-3-
Finli öğrencilere eğitim hayatlarının ilk altı yılında 
hiçbir şekilde not verilmiyor. Sekizinci sınıfın so-
nuna kadar  not verme zorunluluğu yok ve öğren-
ciler standardize edilmiş bir sınav sistemine tabi 
değiller. Sadece 16 yaşlarındayken ülke genelinde 
bir sınava giriyorlar.

-4-
Öğretmenler gün boyu sınıfta ortalama dört saat 
ders veriyor. Haftada iki saati ise mesleki geli-
şimleri için eğitimlere katılmak için ayırıyorlar. 
İlk okulda öğrencilerin ders dışı/teneffüs olarak 
geçirdikleri zaman toplam 75 dakika. Amerika’da 
bu oran 27 dakikaya kadar düşüyor. Türkiye’de ise 
ortalama 45 dakika.

-5-
Tüm öğretmenlerin en az master derecesi var ve 
üniversite başarısı en yüksek %10’luk dilim ara-
sından seçiliyorlar. Öğretmenlik toplum gözünde 
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statüsü en yüksek mesleklerden biri. Finlandiya 
öğretmenleri başarılı-başarısız olarak yargıla-
mayan bir kültüre sahip.  Eksikleri bulunan öğ-
retmenlerin, yeni eğitim-öğretim programlarıyla 
kendilerini geliştirmesinin önü açılıyor. Hiçbir öğ-
retmenin performans nedeniyle işten atılma kor-
kusu yok.

-6-
Öğrencilere ödev verilmiyor çünkü öğrenmenin 
yeri okuldur. Her çocuğa bir birey olarak değer 
veriliyor. Çocuklardan biri yeterince iyi öğrene-
miyorsa öğretmenleri bunu hemen fark ediyor ve 
çocuğun öğrenme programını onun bireysel ih-
tiyaçlarına göre düzenliyor. Aynı şey, okula uyum 
göstermeyen, sıkılan ya da öğrenim durumu 
programın ilerisinde olan çocuklar için de geçerli.

Öğretmenlerin yüksek eğitim düzeyi, çocukların 
her türlü gelişimini gözlemleyebilmelerini ve es-
nek çözümler yaratabilmelerinin en önemli nede-
ni. İstatistiklere göre çocukların ortalama %30’u 
eğitim hayatlarının ilk dokuz yılında özel prog-
ramlarla destekleniyor.

-7-
Fin okullarında spora bol bol yer var ama spor 
karşılaşmaları yapacak takımlar yok. Rekabet, 
üstünlük kazanmak Fin kültüründe değer verilen 
bir şey değil.
-8-
Finlandiya’da özel okul yok ve eğitim harcamala-
rının tümü devlet tarafından destekleniyor. Finlan-
diya’da okullar birbirleriyle rekabet etmiyor, aksi-
ne dayanışıyor. Okulların hemen hemen tümünün 
başarı düzeyi aynı. Bu yüzden okulun bir diğerine 
göre ayrıcalığı yok. Eğitim “herkes için eşit im-
kanlar sağlamak” demek. Eşitlik kavramına ola-
ğanüstü değer veriliyor. Tüm çocuklar zeka ve be-
cerileri ne olursa olsun aynı sınıflarda okuyor.

-9- 
Pek çok Avrupa ülkesi ve Amerika’yla karşılaştı-
rıldığında Finlandiya’da eğitime ayrılan bütçenin 
daha fazlası sınıf ortamına yansıyor. Çünkü öğret-
menler de, yöneticiler de hemen hemen aynı ma-
aşı alıyor. Bu yüzden Finlandiya’da eğitim maliyet-
leri çok  daha düşük. Ancak 15 yıllık kıdemli bir 
öğretmen ortalama bir üniversite mezunundan 
daha iyi kazanıyor.

(Bu yazı Finli Eğitimci Pasi Sahlberg’in yazıları ve EğitimPedia si-
tesi yazarı Handan Saatçioğlu’nun makalesinden yararlanılarak 
hazırlanmıştır.)
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Stefan Zweig, bu ünlü biyog-
rafik yapıtında, Fransız Dev-

rimi’nin en kanlı günlerinde “Lyon Kasabı” adıyla tarihe 
geçen siyaset adamı Joseph Fouché’nin öyküsünü an-
latır. Fouché, Devrim’den Terör Dönemi’ne ve monar-
şiye, tek başına siyasetin yönünü belirleyen her devrin 
adamıdır. Bal zac’ın deyişiyle, “psikolojik açıdan çağının 
en ilginç karakteri.” Zweig’ın usta kalemiyle çizdiği bu 
portrenin örneklerine günümüzde de sık sık rastlamak 
mümkün. Böylece eser, güncelliğinden hiçbir şey yitir-
miyor.

Kitap bir zamanlar Napoleon gibi güçlü bir imparatora 
kafa tutmuş, onunla alay edercesine siyaset oyunları 
yapmış bir politikacıyı tanıtıyor. Ama ne tanıtma! İhanet 
edecek kimseyi bulamayınca kendine bile ihanet eden 
bir siyasetçi, esen rüzgara göre yön değiştiren, dolap 
çevirmeyi seven soğukkanlı, sırlarla dolu bir devlet ada-
mı. 

Fouché, aklını ve iradesini kontrol edebilen, Makyave-
list, gözükara, her türlü etik ilkeden yoksun, değişen 
ideolojilere aynı hızla uyum gösteren, iktidar zevkini 
maskeleyebilen bir politikacı tipidir. Zweig, Fouché’nin 
şahsında sadece bir politikacıyı değil, çıkar ve amaçları-
nı her şeyin üstünde tutan, bu uğurda önündeki her şeyi 
ve herkesi ezip geçen, kendini, sadece kendini düşünen 
insanı anlatmaktadır aslında.

Ama onun gibi ünlü bir siyasetçi bile o bile en sonunda 
yapayalnız kalabiliyor... Stefan Zweig bu kitabıyla, çok 
başarılı bir dil kullanarak , siyasetçilerin nasıl da ahlak 
ve insani değerlerden , gün geçtikçe uzaklaştığını çok 
güzel sunmuş...

Gayrı safi yurtiçi hasılayı te-
mel gösterge alan büyüme 
ekonomisini ve büyüme ide-

olojisini eleştirince ortama bir şaşkınlık hâkim olur. 
Birçok iktisatçı ve siyasetçi için büyüme ekonomisinin 
eleştirisi cahiliye döneminin bir kalıntısıdır. Sürekli 
büyüme amacı etrafında örgütlenmiş toplumu eleş-
tirmenin, tarihin karanlıklarına, genel yoksullaşmaya 
ve herkesin herkesle savaştığı bir ortama geri dönmek 
olduğuna inanırlar. İktisadi büyüme hedefine odak-
lanmayınca, dünyada yokluk ve sefalet ortadan nasıl 
kaldırılacaktır? Büyümeme fikri Güney toplumlarında 
ne anlama gelir? Büyümeme projesini kim destek-
leyecektir? İşçiler mi, karnı tok sırtı pek bir orta sınıf 
mı yoksa giderek sayıları azalan köylüler mi? Büyüme 
ekonomisini eleştirince, buna tepkiler sağdan olduğu 
kadar soldan da gelir.

Serge Latouche, bu kitapta ekonomik büyüme top-
lumundan çıkma projesiyle ilgili gerçek kaygıların ve 
yanlış bilgi ve kanaatlerin dökümünü yaptıktan sonra, 
bu konuda ortalıkta dolaşan hayal mahsulü endişelere 
son verecek, belgelere dayanan güçlü yanıtlar getiri-
yor. Hayır, “küçülme” sıfır büyüme demek değildir? Ne 
taş devrine dönüşü hedefler ne de bizi cemaatçi ve ata-
erkil bir düzene götürür. Hayır, “küçülme” ne teknoloji 
düşmanıdır ne de herkesi işsizler ordusuna katmanın 
aracıdır. Serge Latouche “küçülme stratejisi”ni kana-
atkâr bolluk toplumu olarak tanımlıyor. Önümüzde bir 
gereklilik olarak duran iktisadi ve siyasal dönüşümü, 
enerji kullanımıyla ilgili değişimi gerçekleştirecek bir 
toplum projesi üzerine düşünmeye davet ediyor.

Joseph 
Fouche 
Bir Poli-
tikacının 
Portesi 
Stefan Zweig

Kanaat-
kar Bolluk 
Toplumuna 
Doğru 
Serge Latouche

Kitap’tan Haber



Simistia ipteata se con ad pl. Ipiostrurit? Go ut fu-
reor aut clatatus cusul hactus bonsultiliem nocu-
peconcum ta visque ad sent? Valarior acterrata-
me ex ne menduct erudam tem dios audam ia re, 
ad perfectarit.
Epore noc mus cons practo pos, intes Catrusciam 
truntiquem pro egere ni pravemporum ipses eti-
am tam lari iae nultus Casdam hos actesci pterfes 
temqua iam crideterri sultorbit. Epsena virtere-
na, sa mure consi in sendam ac rebatus omnos 
public ommorte etra, norum, Ti. Vocae ina, oc, 
sestraet; C. Siliurnius non it C. Ahacte morursu 
muscii satu medo, perfenat, Catuus hocrius voc 
te hostrum sente addum prissen ernum, que res-
sus in sulatum confecuro atu mora publium imod 
num. Caedo, consul tu side inpridie ium. Mae eti-
lin remnihilius et? Dectui imus ceres es supio, 
nonsupicae, aurobus supplibus andeesidit, quam 
ad nos hosticaudees con terdionsul teri sumensu 
llessid se nosuam peres? quides con Etrae publiis 
hos, nore nos fatabes hora, fuid Cuppl. cit nemur. 
Efata nonsule straciendam in dicastilica; nunum 
perei fac ves ia mo teror hala molinam teri patum 
omnotiam. Nim tantem fin vit. Sat, C. Cupplius, 
strari, us, ne hales es hos cupienit; inprataripte 
commorum horen tem omnia atraris int, publis 
furo ublin spiem tiferibultum per abemunc te te, 
ut prae pecrici imorum, coerus, scribus? O tem 

tum, st oc, cla Seri pat publium tam oporum, quon 
diemquidem perris converi es arions host ret om-
nem Rompl. Valia nit, faccienti is.
Ovenatu moenatiem temum fintescrum ma, con-
sum igit videm, que inaturi, niurbem conit faciti-
amdit; num nonsiliu cum adhuit, nostrur hui int. 
Bit, suloculvit gra int etiura recepopos a re, depe-
ris senimis, confirtiliu crei invendes! Sciam tissid 
dientem, nequem in vit, viris.
Sa ret vide pultod facrem tum fordien ihilicae ad 
mortelu dessus consulat, unum eremum praeti-
liae actuam derei se nortem. Ahae ipteri cupero 
C. Denterem aute cons condum P. Maris, cusqu-
onsuam publicae niris aucero, fure caverideti, co-
noste ad deffre, Catium tem publibu squiteb atiam. 
At quondamque ina, tem tu simisti, opti, sitampl. 
Opion verteat udessim noculis, sendius, duc oc fur 
aperidet; none terriss iliciac inatque concumu su-
picer iderra, mortia tum adhuis consimisus, que 
nost furs alicae, quonvemus cipio Cat, usquamdic 
occivera med faci ina, quem que contemus hi, Ti. 
Ad sidici iaeque audes opties nos audam.
Bere, se no. Nat atis. Ebatum quemedi is? quit et 
re, no. Nu imius consumume res sendi pro vium 
involtorit? Ute tusulus? Nam, opubis, Casdampli-
na, de dium iaecute clatampratus viver hocultum 
o es, comnert eritation a quam vis videmendium 
sena, C. Ovid crime ine dic o utum sumenius, sest 
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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, Erzurum, 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 88 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 326 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



28 İlde 88 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, BALKA, BEBKA GENEL SEKRETERLİĞİ, BELDE AŞ. GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ, BELPAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, BİLECİK BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI, BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI, BOZÜYÜK 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, 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, KARAYAZI 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




