




Sayı: 5 
Haziran 2014 
 
YERELSEN 
Yerel Yönetimler Kamu 
İşverenleri Sendikası Adına 
 
İmtiyaz Sahibi 
Genel Başkan Vekili 
Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU 
 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Av. Mümtaz UZUN 
 
Editör 
Yavuz ALTINIŞIK 

Yayın Kurulu 
Muhammet SARAÇ 
Yahya BİLGİN 
Sadık ALBAYRAK 
Yavuz ALTINIŞIK 
Yusuf YAZICI 

İdari Merkez 
Ömerağa Mah. Sanat Sok. 
Sipahioğlu Apt. No: 10 
K:2 D:4 İzmit / KOCAELİ 
 
Tel     : 0 262 325 41 35 
Faks : 0 262 325 67 96  
 
Yayın Türü     : Yerel Süreli Yayın 
Baskı Tarihi  : Haziran 2014 
Basıldığı Yer : İstanbul 
 
E-Mail: 
iletisim@yerelsen.org.tr 

www.yerelsen.org.tr 
 
YERELSEN’in ücretsiz yayınıdır. 
Para ile satılmaz.

Bir yıldan beridir çıkardığımız Yerelden Değerler adlı der-
gimiz ilk sayısından bu yana hem üyelerimiz arasında 
bir irtibat noktası olmuş hem de okuyucularına sendikal 
yaşamdan kültürel aktivitelere, sinemadan kitap dünya-
sına kadar çok renkli bir içerik sunmaya gayret etmiştir.  
 
Her sayısıyla zirve olmayı hedefleyen dergimiz okuyucula-
rımızdan aldığı olumlu geri dönüşler vesilesiyle kendi ala-
nının en iyisi olmuştur. Bu anlamda her sayımızı çok sesli 
bir harmoniye dönüştürmek ve okuyucularımıza keyifli bir 
okuma imkânı sunmak için çaba sarf ediyoruz. 
 
Yerelsen bugün gelmiş olduğu nokta itibari ile işveren sen-
dikacılığı anlamında Türkiye’nin önemli bir kurumu olmuş 
ve bu bilinç çerçevesinde ülkemizin hemen her bölgesin-
de aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.  
 
Yerel yönetimlerde yaşanabilecek aksaklıkları göre-
rek bu aksaklıkların giderilmesi noktasında birçok ki-
tap bastıran sendikamız, çıkardığı yayınlarla yerel yöne-
timlerdeki idarecilerimize kalıcı hizmetler sunmuştur.  
 
Bir yandan dergi çalışmaları sürdürülürken diğer yan-
dan kitap yayınları noktasında ciddi çalışmalar üstlenmiş 
ve bastırdığımız her kitap yerel yönetimlerce ilgiyle takip 
edilmiştir. 
 
Dergimiz, elinizdeki bu sayıdan sonra, siz değerli okuyucu-
larımıza daha donanımlı bir içerik sunmak amacıyla artık 
yılda iki sayı olarak yayınlanacaktır. Bu anlamda 2014 yılı-
nın ilk sayısı olan beşinci sayımızı önceki sayılarımız gibi 
dopdolu bir içerikle sizlere sunmaktan onur duyuyoruz.  
 
Bu sayımızda yıl içerisinde yaptığımız toplu iş sözleşme-
si imza törenlerinden haberler görecek, BİS sendikası ile 
yaptığımız birleşmenin detaylarını okuyacaksınız. Diğer 
yandan İçtihat ve Mevzuat başlıkları altında güncel mese-
lelerde yaşanan sıkıntıların hukuki durumlarını ele alarak 
okuyucularımıza bu konularda yardımcı olmaya çalıştık.  
 
Müzikten sinemaya, kitap dünyasından çocuk sağlığına 
kadar birçok konuda zengin bir içerik sunmaya çalıştığı-
mız dergimizi keyifle okuyacağınızı umuyor ve bir sonraki 
sayımızda görüşmek üzere hoşça kalın diyoruz. 
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Değerli dostlar,
 
2013 yılında süreli olarak çıkarmaya başla-
dığımız dergimizin beşinci sayısı ile huzur-
larınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Dergimiz, üyelerimiz arasındaki irtibatın güç-
lenmesine vesile olduğu gibi faaliyetlerimizin 
duyurulması noktasında da önemli bir hizmet 
sunuyor.  Bu güne kadar dergimize yönelti-
len olumlu ya da olumsuz her eleştiriye ku-
lak vererek yapılan eleştiriler doğrultusunda 
daha kaliteli hizmetler sunmaya çalışıyoruz. 
Bu güne kadar çıkan tüm sayılarımızda hem 
sendikal hayatta olan bitene hem de kültürel 
konulara yer vererek zengin bir içerik sunma-
ya çalıştık. Çalışmalarımızın bundan sonra da 
aynı minvalde devam edeceğini bilmenizi iste-
rim.
 
 
Bildiğiniz gibi 2005 yılından beridir hizmetle-
rini aralıksız sürdüren Yerelsen bugün gel-
miş olduğu noktada Türkiye’nin hemen her 
yerinde faaliyet gösteren güçlü bir sendika 
durumuna gelmiştir. Sendikamız kuruldu-
ğundan bu yana sadece sendikal faaliyetler 
yürütmekle kalmamış, yerel yönetimler adına 
birçok projenin gerçekleşmesinde de önemli 
görevler üstlenmiştir. Bu anlamda üyelerimi-
ze danışmanlık hizmetleri sunmanın yanı sıra 
üye personellerine de çeşitli alanlarda eğitim 

seminerleri düzenleyerek personellerin bilgi 
ve birikimlerine önemli katkılar sunmaya ça-
lıştık. Sendikal hayattaki varlığımız devam et-
tiği sürece bu hizmetleri sürdürmeye devam 
edeceğiz.
 
Belediye İşverenleri Sendikası’nın (BİS)  sen-
dikamıza katılım talebi doğrultusunda 12 
Aralık 2013 tarihinde bir olağanüstü genel 
kurul yapılmış ve bu genel kurul neticesinde 
Belediye İşverenleri Sendikası Yerelsen bün-
yesine katılmıştır. BİS’in sendikamıza katılımı 
sonucunda üye sayımız 35 ilde 117’ye ulaşmış 
30 Mart yerel seçimler sonrasında belde be-
lediyelerin kapanmasıyla üye sayımız 99’ye 
düşmüştür. Dolayısıyla bugün 99 üyemizle 
Türkiye’nin hemen her yerinde hizmet veren 
bir sendika olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 
Kişisel olarak her hizmetin, her gayretin el-
bette ki bir karşılığı olduğuna inanıyor ve bu 
bakımdan sendikamızın her geçen gün büyü-
mesini verdiğimiz hizmetlerin kalitesini onay-
layan bir netice olarak değerlendiriyorum. 

Sendikamıza kuruluşundan bu yana verdiğiniz 
samimi ve kadirşinas destekten dolayı hepinize 
en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu-
güne kadar yaptığımız her hizmetin katınızda 
büyük bir takdirle karşılandığını gururla ifade 
etmek istiyorum. Büyük bir özveri ile titiz bir ça-
lışma sonucu hazırladığımız dergimizi takdir-
lerinize sunuyoruz. Yapacağınız her türlü katkı 
bundan sonraki sayılarımızda karşınıza daha 
kaliteli bir dergiyle çıkmamızı sağlayacaktır.  
 
Son olarak 30 Mart yerel seçim sonuçlarının 
ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor ve 
göreve gelen bütün belediye başkanlarımızı 
tebrik ederek çalışmalarında başalarılar dili-
yorum.

Soma faciasında kaybettiğimiz 301 işçi karde-
şimize Allah’tan rahmet diliyor, geride kalan-
lara sabrı cemil niyaz ederken bu tür faciaların 
bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum.

Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere…
 

Zeki TOÇOĞLU
    Genel Başkan               

BAŞKAN’DAN
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Şahin KARAKAYA / Köprü (KOCAELİ)



Sendikamız üyelerinden Adapazarı Belediye-
si’nde, 96 belediye çalışanını ilgilendiren toplu 
iş sözleşmesi tarafların karşılıklı anlaşmasıy-
la masada bitti. İlk oturumuna 27 Ocak 2014 
tarihinde başlanan sözleşmenin imza töreni 
11 Mart 2014 tarihinde Adapazarı Belediyesi 
Meclis Salonu’nda yapıldı.
 
Sendikamız ile Hizmet İş Sendikası arasında 2 
yıllığına düzenlenen toplu iş sözleşmesi imza 
törenine Adapazarı Belediye Başkanı Süley-
man Dişli, Başkan Yardımcısı Rıdvan Özüm, 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ahmet 
Öksüzali ve Mali Hizmetler Müdürü Osman 
Nuri Eker katıldı.  

Genel Sekreterimiz Mümtaz Uzun ve sendi-
ka uzmanlarımızın hazır bulunduğu toplan-
tıya Hizmet İş Sendikası’ndan Sakarya Şube 
Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir ve sendika 
temsilcileri de iştirak ettiler.  

Yoğun katılımın gözlendiği tören öncesinde ko-
nuşma yapan Başkan Dişli, iki yıllığına yapılan  
sözleşmenin her iki tarafı da memnun edecek 
bir içerikte olduğunu vurgulayarak sözleşme-
nin herkese hayırlı olmasını diledi.

Başkan Süleyman Dişli’nin konuşmasından 
sonra 78 maddeden oluşan toplu iş sözleş-
mesi tarafların imzasıyla yürürlüğe girdi.

6

ADAPAZARI’NDA YÜZLER GÜLDÜ
“Başkan Dişli; iki yıllığına yapılan sözleşmenin 
her iki tarafı da memnun edecek bir içerikte 
olduğunu vurgulayarak sözleşmenin herkese 
hayırlı olmasını diledi.”
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Sendikamız üyelerinden Mersin’e bağlı 
Mut Belediyesi’nde 60 belediye çalışanını 
ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 
tamamlandı.

İlk oturumu 15 Aralık 2013 tarihinde başlayan 
sözleşme görüşmeleri sendikamız ile Mut 
Belediyesi’nde örgütlü bulunan Hizmet-İş 
Sendikası arasında 13 Ocak 2014 tarihinde 
her iki tarafın varmış olduğu mutabakat 
sonucunda imzalandı.
 
59 maddeden oluşan ve yürürlük süresi 
1 yıllı kapsayan toplu iş sözleşmesi Mut 
Belediye Başkanlığı makamında imzalandı. 
 
Törene sendika Genel Sekreter Yardımcımız 
Yahya Bilgin ile sendikamız uzmanlarından
Hasan Tenlik katıldı.

Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, Yazı İşleri 
Müdürü A. Cengiz Arı ve Mali Hizmetler Müdürü 
Önder Işık’ın yanı sıra belediye çalışanlarını tem-
silen Hizmet-İş Sendikası’ndan Karaman Şube 
Başkanı Mehmet Bayrakçı ve Hizmet-İş Yönetim
Kurulu Üyesi Tayyar Alkan ile işyeri temsilcileri 
iştirak etti.

Başkan Orhan sözleşmenin her iki taraf 
için de memnun edici olduğunu bildirerek 
herkese hayırlı olmasını diledi.

MUT BELEDİYESİ’NDE
MUTLU SON

FINDIKLI’DA İMZA 
ŞÖLENİ
Sendikamızın yeni üyelerinden Rize’ye bağlı 
Fındıklı Belediyesi’nde uygulanmak üzere 
akdedilecek toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 
sona erdi. Fındıklı Belediyesi’nde işveren adı-
na görüşmelere katılan sendikamız ile Bele-
diye - İş Sendikası arasında gerçekleşen toplu 
iş sözleşmesi 13 Mart 2014 tarihinde Fındıklı 
Belediyesi Sosyal Tesislerinde yapılan geniş 
katılımlı törenle imzalandı. 

Törene Fındıklı Belediye Başkanı Adnan Özba-
laban, Genel Sekreterimiz Av. Mümtaz Uzun 
ve sendikamız uzmanlarından Hasan Tenlik 
katıldı.

Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Numan 
Öztürk, Mali Sekreter Erdoğan Aydın ve bele-
diye çalışanlarının da hazır bulunduğu tören 
atılan imzalarla sona erdi. 



8

AFYONKARAHİSAR’DA SÖZLEŞME TAMAM

Afyonkarahisar Belediyesi’nde 126 çalışanı il-
gilendiren toplu iş sözleşmesinde yüzler gül-
dü. Sendikamız üyelerinden Afyonkarahisar 
Belediyesi’nde, işveren adına görüşmelere 
katılan sendikamız ile Belediye İş sendikası 
arasında yapılan toplu iş sözleşmesi her iki 
tarafın da anlaşmasıyla masada bitti.

15 Ocak 2014 tarihinde Afyonkarahisar Be-
lediye Başkanlığında yapılan imza törenine 
genel sekreterimiz Mümtaz Uzun, Genel Sek-
reter yardımcısı Yahya Bilgin, sendikamız uz-
manlarından Hasan Tenlik ve Yavuz Altınışık 
katıldı.

 

 
 
 
 
 
 
 

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin
Çoban, Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Arı ve
İnsan Kaynakları Müdürü Zafer Tan’ın da hazır 
bulunduğu törene belediye çalışanlarını tem-
silen Belediye İş sendikasından Afyon Şube 
Başkanı Yücel Şahin, Şube Başkan Yardımcısı 
Mehmet Selman, Şube Sekreteri Bahadır Çe-
likkaya ve işyeri temsilcisi katıldı. 

77 esas ve 2 geçici maddeden oluşan sözleş-
menin imzalanması sonrasında Afyonkara-
hisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban 
sözleşmenin her iki tarafın da kabul edeceği 
bir içerikte olmasından büyük memnuniyet 
duyduğunu ifade ederek yapmış olduğu çalış-
malardan dolayı Yerelsen’e teşekkür etti.  

77 esas ve 2 geçici maddeden oluşan sözleşmenin imzalanması sonrasında Afyonkarahisar Belediye Baş-
kanı Burhanettin Çoban sözleşmenin her iki tarafın da kabul edeceği bir içerikte olmasından büyük mem-

nuniyet duyduğunu ifade ederek yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Yerelsen’e teşekkür etti. 
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Yalova’nın şirin ilçelerinden Çınarcık Belediye-
si’nde 71 belediye çalışanını ilgilendiren toplu 
iş sözleşmesi masada bitti.

İşveren adına görüşmelere katılan sendika-
mız ile Belediye İş sendikası arasında yapılan 
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 03 Şubat 
2014 tarihinde karşılıklı anlaşma sonucunda 
imzalandı.

İlk oturumuna 03 Aralık 2013 tarihinde başla-
nan sözleşme görüşmeleri 73 maddelik söz-
leşme metni üzerinden, her iki tarafın muta-
bakatıyla sonuca bağlandı. 

Yapılan imza toplantısına sendikamız uzman-
larından Hasan Tenlik ve Yavuz Altınışık katıldı.

Çınarcık Belediye Başkanı Murat Erdoğan ve 
Mali Hizmetler Müdürü Seher Coşgun’un da 
hazır bulunduğu imza toplantısına belediye 
çalışanlarını temsilen Belediye İş sendikası 
Bursa Şube Başkanı Abdullah Naci Levent ve 
sendika temsilcileri katıldı.

Atılan imza sonrasında değerlendirmede bu-
lunan Başkan Erdoğan sözleşmenin masada 
bitmesinden memnun olduklarını bildirerek 
yapılan sözleşmenin Çınarcık’a ve Çınarcık 
Belediyesi çalışanlarına hayırlı uğurlu olma-
sını diledi.

Sendikamız üyelerinden Derince Belediye-
si’nde uygulanmak üzere akdedilecek toplu iş 
sözleşmesi görüşmeleri nihayete erdi. Derin-
ce Belediyesi’nde işveren adına görüşmelere 
katılan sendikamız ile Hizmet- İş Sendikası 
arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi 03 
Şubat 2014 tarihinde Derince Belediyesi’nde 
düzenlenen törenle imzalandı.

Sendikamız ile Hizmet İş Sendikası yetkilile-
ri arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi 
imza töreninde Derince Belediyesi’ni Belediye 
Başkanı Dr. Aziz Alemdar ve İnsan Kaynakları 
Müdürü Hüseyin Parlak temsil etti.

İşveren tarafında sendikamız adına Genel 
Sekreterimiz Mümtaz Uzun’un yanı sıra Genel 
Sekreter Yardımcımız Yahya Bilgin, sendika 
uzmanlarımızdan Hasan Tenlik ve Yavuz 
Altınışık yer aldı.

Derince Belediyesi çalışanlarını temsilen Hiz-
met İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris 
Ersoy, yönetim kurulu üyelerinden Muharrem 
Subaşı, İbrahim Özkaraaslan, baş temsilci İsa 
Tan ve işyeri temsilcileri katıldı.

Tören açılışında söz alan Derince Belediye 
Başkanı Dr. Aziz Alemdar “Belediye başkan 
adayı olsaydım ve başkanlığa devam etseydim 
bu sözleşmeyi içime sindirmiş olarak devam 
ettirirdim. Dolayısıyla bunun vermiş olduğu 
vicdani huzur ve rahatlıkla bu sözleşmeyi im-
zalıyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin” dedi. 

ÇINARCIK’TA
İMZALAR ATILDI

DERİNCE’DE TOPLU 
SÖZLEŞME İMZALANDI



Sendikamız üyelerinden Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi’nde, 161 sağlık personelini ilgilen-
diren toplu iş sözleşmesi tarafların karşılıklı 
anlaşmasıyla masada bitti.

İlk oturumu 08 Ocak 2014 tarihinde gerçek-
leşen imza töreni 10 Mart 2014 tarihinde Bü-
yükşehir Meclis Salonu’nda imzalandı. 

Sendikamız ile Sağlık İş Sendikası arasında 1 
yıllık olarak düzenlenen toplu iş sözleşmesi 
imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı 
İbrahim Karaosmanoğlu, Genel Sekreter 
Ersin Yazıcı’nın yanı sıra sendikamız genel 
sekreteri Mümtaz Uzun ve sendika uzmanla-
rımız katıldı.

Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Hasan 
Öztürk’ün de iştirak ettiği törende Türk 
İş Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, Sağlık İş 
Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Bülent 
Gökmen ve sendika yöneticileri hazır bulundu. 

“Adalet esastır”
Tören öncesinde konuşma yapan Başkan 
Karaosmanoğlu esas olanın adalet olduğunu 
dile getirerek adaletin olmadığı yerde huzurun 
da olmayacağına dikkat çekti. Bu anlamda 
çalışanlar arasında eşitlik sağlamaya çalıştık-
larını ifade eden Karaosmanoğlu şirketlerde 
çalışan personellerin de durumlarını yasalar 
çerçevesinde düzelteceklerini söyledi.

Ayrıca toplu sözleşmeye bir geçici madde 
koyarak daha önceki geciken alacaklarına 
istinaden sendika işçilerine bir defaya mah-
sus olmak üzere seyyanen 2 bin TL ödeme 
yapılacağının müjdesini verdi.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR’DE
SAĞLIK PERSONELİNİN İMZA SEVİNCİ

“ Ücret işin sadece bir boyutudur. Sendika 
faaliyetlerinin sadece ücret sendikacılığıyla 
sınırlı kalmaması gerekir. Çalışanların sosyal 
yaşantılarının kaliteli olması, iş güvenliğinin 
geliştirilmesi, iş barışı ve iş huzurunun öne 
çıkarılması herkes için önemlidir. „
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Ücretin işin sadece bir boyutu olduğuna dik-
kat çeken Başkan Karaosmanoğlu sendika 
faaliyetlerinin sadece ücret sendikacılığıyla 
sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi. Çalışan-
ların sosyal yaşantılarının kaliteli olmasını, iş 
güvenliğinin geliştirilmesi, iş barışı ve iş huzu-
runun öne çıkarılmasının herkes için önemli 
olduğunu dile getiren Karaosmanoğlu ücret-
tense çalışma ortamının huzurlu olmasını 
önemsediğini söyledi. 

“Sendikacılık zor iş”
Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Hasan 
Öztürk ise işçi hak ve menfaatlerini koruya-
bilmek bakımından sendikacılığın zor bir iş 
olduğunu dile getirdi. Her şeye rağmen neti-
ce itibariyle güzel bir sözleşmenin yapıldığına 
dikkat çeken Öztürk yapılan sözleşmenin her 
iki tarafa da hayırlı olmasını diledi. 
 
Yapılan konuşmalar sonrasında sözleşme 
imzalanarak tören sona erdirildi. Tören so-
nunda yapılan toplu fotoğraf çekiminden son-
ra Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Hasan 
Öztürk tarafından Başkan Karaosmanoğlu’na 
çiçek takdimi yapıldı.

11
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Sendikamızın yeni üyelerinden Kartepe 
Belediyesi’nde uygulanmak üzere akdedile-
cek toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sona erdi. 

Kartepe Belediyesi’nde işveren adına 
görüşmelere katılan sendikamız ile Belediye 
İş Sendikası arasında gerçekleşen toplu iş 
sözleşmesi 07 Mayıs 2014 tarihinde Kartepe 
Belediyesi toplantı salonunda yapılan törenle 
imzalandı.
 
Törene Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin 
Üzülmez, Genel Sekreterimiz Av. Mümtaz 
Uzun, sendikamız uzmanlarından Yahya 
Bilgin, Mete Bilgin ve Cavit Tokpınar katıldı.  

Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Osman 
Şar ve sendika temsilcilerinin de hazır bulun-
duğu tören atılan imzalarla sona erdi.

KARTEPE’DE SÖZLEŞME TAMAMLANDI

Üç yıllığına düzenlenen ve 60 maddeden olu-
şan sözleşmenin imzalanması sonrasında 
bir açıklama yapan başkan Üzülmez yapılan 
sözleşmenin her iki tarafı da gözeten bir söz-
leşme olduğunu söyleyerek tüm çalışanlara 
hayırlı uğurlu olmasını diledi.
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Sendikamızın yeni üyelerinden Uşak’a bağlı 
Eşme Belediyesi’nde uygulanmak üzere ak-
dedilecek toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ni-
hayete erdi. 

Eşme Belediyesi’nde işveren adına görüşme-
lere katılan sendikamız ile Hizmet-İş Sendi-
kası arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi 
19 Şubat 2014 tarihinde her iki tarafın da mu-
tabakatıyla masada bağıtlandı.
 
Sendikamız ile Hizmet İş Sendikası yetkilileri 
arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi imza 
töreninde Eşme Belediyesi’ni Belediye Başka-
nı Ahmet Yıldırım ve Mali Hizmetler Müdürü 
Zübeyde Yılmaz temsil etti. İşveren tarafında 
Yerelsen adına sendikamız uzmanlarından 
Hasan Tenlik ve Yavuz Altınışık yer aldı. 

Eşme Belediyesi çalışanlarını temsilen 
Hizmet İş Sendikası Uşak Şube Başkanı Re-
cep Sorkun ve işyeri temsilcileri katıldı.

Sendikamızın yeni üyelerinden Bursa’ya bağlı 
Yıldırım Belediyesi’nde 29 sağlık personelini 
ilgilendiren toplu iş sözleşmesi nihayete erdi.   
 
Her iki tarafın mutabakatıyla masada biten 
sözleşme sağlık çalışanlarının yüzünü gül-
dürdü.

17 Şubat 2014 tarihinde sendikamız ile Türki-
ye Sağlık İşçileri Sendikası arasında gerçek-
leşen imza törenine Yıldırım Belediye Başkanı 
Özgen Keskin ve belediye çalışanlarının yanı 
sıra sendikamız uzmanlarından Hasan Tenlik 
ve Yavuz Altınışık katıldı.
 
64 esas ve 1 geçici maddeden oluşan sözleş-
menin imzalanması sonrasında bir açıklama 
yapan Başkan Keskin diğer çalışanlar gibi 
sağlık çalışanlarına da ücret zammı noktasın-
da gereken hassasiyeti gösterdiklerini söyle-
yerek yapılan sözleşmenin tüm sağlık perso-
neline hayırlı uğurlu olmasını diledi.  

EŞME BELEDİYESİ’NDE
ANLAŞMA SAĞLANDI

YILDIRIM BELEDİYESİ’NDE 
İMZA COŞKUSU

12 Aralık 2013 Tarihinde Yapılan III. Olağanüstü Genel Kurul 
sonucunda Belediye İşverenleri Sendikası sendikamıza katılmış 
bu katılım sonucunda üye sayımız 117’ye ulaşmıştır. 30 Mart 
Yerel Seçimleri sonrasında belde belediyelerinin kapanmasıyla 

üye sayımız 99’a düşmüştür. 
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Sendikamızın yeni üyelerinden Balıkesir’e 
bağlı Burhaniye Belediyesi’nde uygulanmak 
üzere akdedilecek toplu iş sözleşmesi görüş-
meleri nihayete erdi. 

Burhaniye Belediyesi’nde işveren adına 
görüşmelere katılan sendikamız ile Genel İş 
Sendikası arasında gerçekleşen toplu iş sö-
zleşmesi 05 Mart 2014 tarihinde Burhaniye’de 
düzenlenen geniş katılımlı bir törenle imza-
landı.
 
Belediye çalışanları tarafından ilgiyle takip 
edilen törene Burhaniye Belediye Başkanı 
Fikret Akova, CHP Balıkesir Milletvekili Ayşe 
Nedret Akova ve belediye birim amirlerinin 
yanı sıra sendikamızdan Genel Sekreterimiz 
Av. Mümtaz Uzun, Yahya Bilgi ve Yavuz Altınışık 

katıldı. Katılımın yoğun olduğu törende Disk 
Genel Başkanı Kani Beko’nun yanı sıra, Genel 
İş Sendikası Toplu Sözleşme Daire Başkanı 
Mehmet Güleryüz, Genel İş Sendikası Eği-
tim Daire Başkanı Hüseyin Yaman ve sendika 
temsilcileri de hazır bulundu.
 
2 yıllık olarak gerçekleştirilen sözleşmenin 
imza töreninde konuşma yapan Disk Genel 
Başkanı Kani Beko, Burhaniye Belediyesi 
işçilerine, aldıkları her kuruşun helal olmasını 
dileyerek Belediye Başkanı Fikret Akova’yı, 
işçilere verdiği önemden dolayı kutladı.

Beko’dan sonra söz alan Burhaniye Belediye 
Başkanı Fikret Akova, işçilerin aldıkları her 
kuruşun analarının ak sütü gibi helal olma-
sını diledi.

BURHANİYE’DE COŞKULU TÖREN



Ali Fuat ALTIN-Kocaeli’den Yansımalar
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Belediye
İşverenleri Sendikası 

Yerelsen’e
Katıldı

Belediye
İşverenleri Sendikası 

Yerelsen’e
Katıldı
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Toçoğlu; “Sendikamız her geçen gün büyüyerek, güçlenerek görevlerini sürdürüyor. İnşallah 
önümüzdeki süreçte daha da güçlenerek, üye sayımızı arttırarak belediyelerimize ve ülke-
mize hizmet vermeye devam edeceğiz”

Sendikamız, yeni çıkan sendikalar yasası 
gereği tüzük değişikliğine gitmek ve 
Belediye İşverenleri Sendikası’nın (BİS)  sen-
dikamıza katılma talebini değerlendirmek  
amacıyla III. Olağanüstü Genel Kurulu’nu 
gerçekleştirdi. 12 Aralık 2013 tarihinde Seka 
Park Otel’de gerçekleşen III.  Olağanüstü 
Genel Kurulu’na başta Genel Başkanımız 

Zeki Toçoğlu olmak üzere Genel Başkan 
Vekilimiz Dr. Mustafa Çöpoğlu ve üye 
kuruluş temsilcilerimiz katıldı. Katılımın 
yoğun olduğu kurulun Divan Başkanlığı’na 
İSU Genel Müdürü İlhan Bayram seçilirken, 
kâtip üyeleri ise İzaydaş Genel Müdürü 
Muhammet Saraç ve Bolu Belediye Başkan 
Yardımcısı İhsan Ağca oldu. 

III. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TAMAMLANDI
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BELEDİYE İŞVEREN SENDİKASI (BİS) 
 38 ÜYESİYLE

SENDİKAMIZA KATILDI
Seka Park Otel’de gerçekleşen III.  Olağa-
nüstü Genel Kurulu’nda Belediye İşveren 
Sendikası’nın (BİS) sendikamıza katılımı ger-
çekleştirilerek tüzük değişikliği onaylandı.  

Tüzük değişikliğinin onaylandığı kurulun ana 
gündem maddesi Belediye İşverenleri Sendi-
kası’nın sendikamıza katılması oldu.

Konuyla ilgili bilgi veren Genel Başkan Veki-
limiz Dr. Mustafa Çöpoğlu; “Yerel yönetimler-
de faaliyet gösteren Bursa Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen Keskin’in başkanlığındaki  

Belediye İşverenleri Sendikası’nın fes-
hedilmesi kararı alındı. 21 ilde 38 üyesi 
bulunan sendikanın bünyemize katılma gibi 
bir talepleri oldu. Şu anda 22 ilde toplam 
79 üyemiz var” açıklamasında bulunarak 
birleşme sonucunda 35 ilde 117 üyemizin 
olacağını ve yerel yönetimlerde en aktif ve en  
güçlü sendika olacağımızı belirtti. 

(30 Mart 2014 Yerel Seçimler sonrasında 
belde belediyeleri kapanmış, üye sayımız 
35 ilde 99’a düşmüştür.)
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Belediye İşveren Sendikası’nın sendikamıza 
katılım talebi genel kurula sunularak oylama-
ya geçildi. Katılım talebinin oy birliği ile kabul 
edilmesi sonucunda 22 ilde 79 üyesi bulunan 
sendikamıza 38 yeni üye daha katılarak üye 
sayımız 35 ilde 117 oldu. 

TOÇOĞLU: Güçlenerek Hizmet Veremeye
Devam Edeceğiz
 
Yapılan genel kurul sonucunda değerlen-
dirme yapmak üzere kürsüye gelen Genel 

Başkanımız Zeki Toçoğlu öncelikle hava şart-
larının zorluğuna rağmen genel kurula katılan 
üyelerimize teşekkür etti. Sendika tüzüğünün 
yeni çıkan sendika yasasına uyumlu hale ge-
tirilmesi ve Belediye İşverenleri Sendikası’nın 
katılım talebini görüşmek üzere bir araya 
gelindiğini belirten Toçoğlu “Sendikamız her 
geçen gün büyüyerek, güçlenerek görevleri-
ni sürdürüyor. İnşallah önümüzdeki süreçte 
daha da güçlenerek, üye sayımızı arttırarak 
belediyelerimize ve ülkemize hizmet vermeye 
devam edeceğiz” dedi.

 
35 İLDE 117 ÜYESİYLE EN GÜÇLÜ SENDİKA
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YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu
 
Esas No              : 2011/9-589 
Karar No           : 2011/740 
Karar Tarihi     : 07.12.2011 
İlgili Mevzuat : 4857 sayılı İş Kanunu m. 6, 
120, 1475 sayılı İş Kanunu m. 14, 4721 sayılı 
Türk Medeni Kanunu m. 599.
 
• İşyerinin Devri
• İşçilik Alacakları Talebi
• Alt İşveren Yanında Ertesi Gün İşi Alan
   Davacının İşçilik Alacağı Talebi
• SSK’ya Yapılan Çıkış Bildirimi
 
 
ÖZET

İşyeri devrinin iş ilişkisine etkileri ile işçilik 
alacaklarından sorumluluk bakımından ta-
raflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. 
Davacının davalı ..... İdaresi işyerinde diğer 
davalının işçisi olarak çalıştığı, ihalenin baş-
ka şirkete verilmesi üzerine iş sözleşmesinin 
feshedildiği ve davacının ihaleyi yeni alan şir-
kette ara vermeden çalışmaya devam ettiği 
anlaşılmaktadır. İşyerinin açık bir şekilde dev-
redilmeyip zımni olarak devredildiği bellidir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu’na yapılan çıkış 
bildirimi de alt işverenin kurumsal açıdan 
yaptığı olağan bir işlemdir. Bu nedenle devri 
ortadan kaldırmaz. Davacı da ertesi gün işi  

alan diğer alt işve-
ren yanında baş-
layarak bu olguyu                                                                                        

doğrulamıştır. Feshe bağlı kıdem, ihbar taz-
minatı ve yıllık izin alacağının reddi gerekir. 
 
DAVA
 
Taraflar arasındaki “Kıdem tazminatı, ihbar 
tazminatı, fazla çalışma ücreti, hafta sonu 
çalışma ücreti ve yılık ücretli izin alacağı” 
davasından dolayı yapılan yargılama sonun-
da; Ankara 5. İş Mahkemesi’nce davanın kıs-
men kabulüne dair verilen 28.12.2007 gün ve 
2005/1140 E., 2007/962 K. sayılı Karar’ın ince-
lenmesinin davalılar vekilleri tarafından iste-
nilmesi üzerine, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 
23.10.2009 gün ve 2008/10743 E., 2009/28895 
K. sayılı İlamı ile;
 
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle ka-
rarın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere 
göre, davalıların aşağıdaki bendin kapsamı 
dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
 
2- İşyeri devrinin iş ilişkisine etkileri ile işçilik 
alacaklarından sorumluluk bakımından ta-
raflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.
 
İşyeri devrinin esasları ve sonuçları 4857 sayılı 
İş Kanunu’nun 6. maddesinde düzenlenmiştir.  

Sözü edilen hükümde, işyerinin veya bir bölü-
münün devrinde devir tarihinde mevcut olan 
iş sözleşmelerinin bütün hak ve borçlarıyla 
devralan işverene geçeceği öngörülmüştür.  
 
Devir tarihinden önce doğmuş ve devir tarihin-
de ödenmesi gereken borçlarda ise, devreden 
işverenle devralan işverenin birlikte sorumlu 
olduğu aynı yasanın 3. fıkrasında açıklanmış 
ve devreden işverenin sorumluluğunun devir 
tarihinden itibaren iki yıl süreyle sınırlı olduğu 
hükme bağlanmıştır.

İŞYERİ DEVRİNİN İŞ İLİŞKİSİNE ETKİSİ 
SORUMLULUK BAKIMINDAN TARAFLAR ARASI UYUŞMAZLIK

İÇTİHAT



4857 sayılı İş Kanunu’nun 120. maddesi hük-
müne göre 1475 sayılı yasanın 14. maddesi 
halen yürürlükte olduğundan, kıdem tazmi-
natına hak kazanma ve hesap yöntemi bakı-
mından işyeri devirlerinde belirtilen hüküm 
uygulanmalıdır. Anılan hükme göre, işyer-
lerinin devir veya intikali yahut herhangi bir 
suretle bir işverenden başka bir işverene 
geçmesi veya başka bir yere nakli halinde iş-
çinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet 
akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesap-
lanmalıdır. Bununla birlikte, işyerini devreden 
işverenlerin bu sorumlulukları, işçiyi çalıştır-
dıkları sürelerle ve devir esnasındaki işçinin 
aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır.
 
İşyerini miras yoluyla intikali de, 4721 sayılı 
Türk Medeni Kanunu’nun 599. maddesinde 
düzenlenmiş, sözü edilen hükümde miras-
çıların miras bırakanın ölümü ile mirasa bir 
bütün olarak hak kazanacakları açıklanmıştır. 
İşyerinin önceleri gerçek kişi ya da kişilerce 
işletilmesinin ardından şirketleşmeye gidil-
mesi halinde, bu işlem de bir tür işyeri dev-
ridir. Önceki gerçek kişi olan işverenlerin 
devralan tüzel kişi ortakları olması bu devir 
ilişkisini ortadan kaldırmamaktadır (Yargıtay 
9.HD. 22.07.2008 gün 2007/ 20491 E, 2008/ 
21645 K.).

Aynı şekilde daha önce tüzel kişi şirket olan 
işverenin işyerini bir gerçek şahsa devretmesi 
de mümkündür. Devralanın şirketin hissedar-
larından biri olması da imkan dahilindedir. Adi 
ortaklardan bir ya da bazılarının hisselerini 
devri de sorumlulukların belirlenmesi nokta-
sında işyeri devri olarak işlem görmelidir.

Banka veya borsa aracı kurulu işyerlerine Ta-
sarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun el koyması 
ise işyeri devri niteliğinde değildir. Gerçekten 
bu halde işyeri devredilmemekte sadece yö-
netime müdahale edilmektedir.

Özelleştirme işlemi sonucu kamuya ait his-
lerin devri de işyeri devri olarak değerlendi-
rilemez. Belirtilen işlemde, işyeri aynı tüzel 
kişilik altında faaliyetini sürdürmekte sadece 
kamuya ait hisselerin bir kısmı ya da tamamı 
el değiştirmiş olmaktadır. Bununla birlikte ta-
mamı kamuya ait olan bir işyerinin özelleştir-
me işlemi sonucu başka bir işverene geçmesi 
işyeri devri olarak değerlendirilmelidir (Yar-
gıtay 9.HD. 08.07.2008 gün ve 2008/25370 E, 
2008/ 19682 K.). 

İşyeri devri fesih niteliğinde olmadığından, 
devir sebebiyle feshe bağlı hakların istenme-
si mümkün olmaz. Aynı zamanda işyeri devri 
kural olarak işçiye haklı fesih imkanı vermez.
İşyerinin devri işverenin yönetim hakkının son 
aşaması olup, işyeri devri çalışma koşulların-
da değişiklik anlamına da gelmez. Dairemizin 
kökleşmiş kararlarına göre işyeri devri işçiye 
haklı nedenle fesih hakkı tanımaz. İşyeri dev-
rinin çalışma koşullarını ağırlaştıran bir yönü 
olup olmadığı belirlenmelidir (Yargıtay 9.HD. 
27.10.2008 gün 2008/ 29715 E, 2008/ 28944 
K.).

Genel olarak yapılan bu açıklamaların ar-
dından İş Hukukunda işyeri devrinin işçilik 
alacaklarına etkileri üzerinde ayrıca durul-
malıdır. İşyeri devri halinde kıdem tazminatı 
bakımından devreden işveren kendi dönemi 
ve devir tarihindeki son ücreti ile sınırlı olmak 
üzere sorumludur. 1475 sayılı Yasa’nın 14/2. 
maddesinde devreden işverenin sorumlulu-
ğu bakımından bir süre öngörülmediğinden, 
4857 sayılı İş Kanunu’nun 6. maddesinde sözü 
edilen devreden işveren için 2 yıllık süre sınır-
laması, kıdem tazminatı bakımından söz ko-
nusu olmaz. 

O halde kıdem tazminatı işyeri devri öncesi ve 
sonrasında geçen sürenin tamamı için hesap-
lanmalı, ancak devreden işveren veya işve-
renler bakımından kendi dönemleri ve devir 
tarihindeki ücret ile sınırlı sorumluluk belir-
lenmelidir.
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Feshe bağlı diğer haklar olan ihbar tazminatı 
ve kullanılmayan izin ücretlerinden sorumlu-
luk ise son işverene ait olmakla devreden iş-
verenin bu işçilik alacaklarından sorumlulu-
ğu bulunmamaktadır. Devralan işveren ihbar 
tazminatı ile kullandırılmayan izin ücretlerin-
den tek başına sorumludur.
 
İşyerinin devredildiği tarihe kadar doğmuş 
bulunan ücret, fazla çalışma, hafta tatili ça-
lışması, bayram ve genel tatil ücretlerinden 
4857 sayılı İş Kanunu’nun 6. maddesi uyarınca 
devreden işveren ile devralan işveren müşte-
reken müteselsilen sorumlu olup, devreden 
açısından bu süre devir tarihinden itibaren iki 
yıl süreyle sınırlıdır. Devir tarihinden sonraki 
çalışmalar sebebiyle doğan sözü edilen işçilik 
alacakları sebebiyle devreden işverenin so-
rumluluğunun olmadığı açıktır. Bu bakımdan 
devirden sonraya ait ücret, fazla çalışma, haf-
ta tatili çalışması, bayram ve genel tatil ücreti 
gibi işçilik alacaklarından devralan işveren tek 
başına sorumludur.
 
Somut olayda davacının davalı . İdaresi işye-
rinde diğer davalının işçisi olarak çalıştığı, 
ihalenin başka şirkete verilmesi üzerine iş 
aktinin feshedildiği ve davacının ihaleyi yeni 
alan şirkette ara vermeden çalışmaya devam 
ettiği anlaşılmaktadır. Dosya içeriğinden iş-
yerinin açık bir şekilde devredilmeyip zımni 
olarak devredildiği bellidir. Sosyal Sigortalar 
Kurumuna yapılan çıkış bildirimi de alt işve-
renin kurumsal açıdan yaptığı olağan bir iş-
lemdir. Bu nedenle devri ortadan kaldırmaz. 
Davacı da ertesi gün işi alan diğer alt işveren 
yanında başlayarak bu olguyu doğrulamıştır. 
Bu nedenle feshe bağlı kıdem, ihbar tazminatı 
ve yıllık izin alacağının reddi gerekirken yazılı 
şekilde kabulü hatalıdır. 

Öte yandan aynı işveren ile ilgili davalar da 
retle sonuçlanıp Dairemizce onanmıştır...), 
Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çev-
rilmekle yeniden yapılan yargılama sonun-
da; mahkemece önceki kararda direnilmiştir. 
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme 
kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldık-
tan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra 
gereği görüşüldü:

KARAR

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, 
dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma ka-
rarında açıklanan gerektirici nedenlere ve 
özellikle Genel Kurulda yapılan görüşmeler 
sırasında özel daire bozma kararının somut 
olaya ilişkin kısmında yer verilen “iş akdinin 
feshedildiği” ifadesinin gerçek anlamda bir iş 
akdi feshini değil; “alt işverenin kurumsal açı-
dan yapması gereken Sosyal Sigortalar Ku-
rumu’na yönelik kayıtların silinmesi ve çıkış 
bildirimi için gerekli kayden feshi” ifade için 
kullanıldığı sonucuna varılmış olmasına göre, 
Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel 
Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, 
önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya ay-
kırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulma-
lıdır. 

SONUÇ

Davalılardan ..... İdaresi Genel Müdürlüğü ve-
kilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme 
kararının Özel Daire bozma kararında göste-
rilen nedenlerden dolayı 6217 sayılı Kanun’un 
30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhake-
meleri Kanunu’na eklenen “Geçici madde 3” 
atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. Mad-
desi gereğince BOZULMASINA, istek halinde 
temyiz peşin harcının yatırana geri verilme-
sine, 07.12.2011 gününde oyçokluğu ile karar 
verildi.
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YEŞİL VE MAVİNİN BULUŞTUĞU ŞEHİR: ORDU

Renklerin bütün tonlarını Ordu’da bulmak mümkündür. Bir günde dört mevsimin 
yaşandığı Ordu’da doğa sporunun her çeşidini yapabilirsiniz. Kuş gözlemciliği, dağcılık, 
trekking, kamp, piknik, güneşin doğuşunu ve batışını seyretmek, yüzmek, doyumsuz 
yaylalarda balık yemek, her şeyden önce dinlenmek, bu ilin olmazsa olmazlarındandır.

Ordu ili, Orta Karadeniz Bölgesi’nde yer 
alan, doğusunda Giresun, batısında Samsun, 
güneyinde Sivas ve Tokat illeri ile komşu 
bir şehirdir. Bu sınırlar içinde Ordu ilinin 
yüzölçümü yaklaşık 5 bin 952 kilometre 
karedir.

Ordu Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 
19 İlçe, 728 Mahalle yer almakta ve 2014 Ocak 
ayı istatistiklerine göre Ordu ili 731.452 kişilik 
nüfusa sahiptir.

Ordu, 1920 yılına kadar Trabzon Vilayetine 
bağlı bir kaza merkezi iken 17 Nisan 1920 tarih 
ve 69 sayılı “Ordu Müstakil Livası Teşkiline 
Dair Kanunla” merkezi Ordu olmak üzere 
Canik Sancağı’na bağlı olan Fatsa kazası da 
Ordu’ya bağlanmış ve müstakil Ordu Livası 
teşkil edilmiştir.

1923 yılında Sancak adı Vilayet olarak 
değiştirilerek bugünkü mülki taksimatla Ordu 
Vilayeti olarak yerini almış bulunmaktadır.

Ordu doğal zenginlikleri, tarihi dokusu, denizi, 
dereleri, yaylalarıyla dünyanın en güzel 
köşelerinden biridir. Renklerin bütün tonlarını 
Ordu’da bulmak mümkündür.

Bir günde dört mevsimin yaşandığı Ordu’da 
doğa sporunun her çeşidini yapabilirsiniz. Kuş 
gözlemciliği, dağcılık, trekking, kamp, piknik, 
güneşin doğuşunu ve batışını seyretmek, 
yüzmek, doyumsuz yaylalarda balık yemek, 
her şeyden önce dinlenmek, bu ilin olmazsa 
olmazlarındandır.

Ordu’nun sembolü Boztepe’yi şehirden, Boz-
tepe’den de şehri seyretmek doyumsuzdur. 
Ordu merkezde bulunan Boztepe, Bozukkale 
(Cotyora), Kurul Kayası Yerleşmesi, Büben 
Kaya Mezarları, Taşbaşı Kültür Merkezi (Eski 
Cezaevi - Kilise), Etnografya Müzesi (Paşaoğlu 
Konağı) tarihi eserlerden bazılarıdır.

Orduda eski camileri, çeşmeleri, kaya 
mezarları ile yüzyıllardan beridir süren 
yerleşme yeri olması nedeniyle kaleleri, 
kayalık tepelerde bulunan dehlizleri, el 
sanatları ve sanatçılarıyla kültürel ve turistlik 
açıdan görmek gerekir.
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Ordu’ya gelindiğinde nerelere gidebilirim 
diyenler için; Boztepe, Yason Burnu, Yayla, 
Plajları, Kaleleri ve buna benzer onlarca yer 
bulunmaktadır.

Ordu’nun belli başlı tarihi ve doğal varlıkları 
şöyledir;

Ulugöl: Gölköy ilçe merkezine 17 km mesa-
fede bulunan krater gölüdür. 250 m çapında 
olan gölde yaban ördeği avı yapılmaktadır. 
Çevresi ormanlarla kaplıdır. Kamp yapmaya 
uygundur. Turizme açma çalışmaları devam 
etmektedir.

Hoynat Adası: Perşembe ilçesinin en önemli 
tarihi unsurlarından biridir. Martı ve karaba-
tak kuşlarının yaşadığı kuş cennetidir. Tepeli 
karabatakların yurdumuzda yuva yaptığı tek 
yer olarak bilinmektedir.

Ünye Kalesi: Ünye ilçesinde Ünye - Niksar 
karayolunun 7. kilometresinde yolun solunda 
kalan, bir tepenin üzerinde kurulu, ilçenin 5 
km güney doğusunda, 2500 yıllık bir kaledir. 
Kale köy sınırları içindedir.  

Gölköy Kalesi: Gölköy ilçesi Kale mahallesin-
de yer alır. Tek kapılı geniş alana sahip olarak 
inşa edilmiştir. İlçeye hakim durumda, gözet-
leme ve savunmaya elverişli olarak yapılmış-
tır. Kale girişinin solunda silindir şekilli bir 
burç ve gözetleme kulesi yer almaktadır. 1997 
yılında UNESCO tarafından Dünya Antik Eser-
ler Listesi’’ne alınmıştır. 

Bolaman Kalesi: Doğu Karadeniz kıyısında 
zincirleme bir şekilde inşa edilmiş kaledir. 
Gözetleme ve karakol görevi için, iç ve dış ol-
mak üzere iki bölümden oluşmuştur. İç kale 
kalenin batı ucunda yer almakta, çok yüksek 
duvarlardan oluşmuş, kesme taşlar kullanıl-
mıştır. İç kale üzerine 18. yüzyılda ahşap bir 
konak yapılmıştır.Kademoğlu Konağı olarak 
bilinen bu ev, iç kale üzerine çift cumbalı ola-
rak yapılmıştır. Bölgemizin sivil mimarlık ör-
neğini teşkil eder.

Taşbaşı Kültür Merkezi (Eski Cezaevi-Kilise): 
Ordu il Merkezi Taşbaşı Mahallesi, kentsel SİT 
alanı içerisindedir. 1853 yılında yapılmıştır. 10 
Nisan 2000 tarihinden itibaren Kültür Merkezi 
Olarak kullanılmaktadır.



Paşaoğlu Konağı (Etnografya Müzesi): Ordu 
Müzesi, il merkezinde Selimiye Mahallesinde 
(Boztepe yolu üzerinde) bulunmaktadır. 
Ordu’da tescilli eserler arasında son derece 
zengin bir taş işçiliğine sahip konak 1896 
yılında Paşaoğlu Hüseyin Efendi tarafından 
yapılmıştır. 19. yy. sivil mimarimizin en güzel 
örneğini teşkil eden konak, zemin ile beraber 
üç katlıdır.

Paşaoğlu Konağı; Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafın-
dan 1982 yılında kamulaştırılmış, 1987 yılında 
onarımı tamamlanan konak “Paşaoğlu Konağı 
ve Etnografya Müzesi” olarak hizmete açıl-
mıştır. İçinde 2.121 adet eser bulunmaktadır.

Osman Paşa Şadırvanı:  Aslen Ordulu olan 
Trabzon Valisi Hazinedarzade Osman Paşa 
tarafından 1842 yılında yaptırılmıştır. 1937 
yılında yıktırılmış, 1997 yılında Ordulu işadamı 
Fahri ÇELEBİ tarafından Ordu Belediyesi 
öncülüğünde aslına uygun olarak yeniden 
yaptırılmıştır. Ülkemizde sütunları en yüksek 
şadırvanıdır.

Boztepe: Ordu şehri Boztepe’nin yamaçlarına 
serilmiştir. Denizden 450 m yükseklikte 
olup, ilimizin tüm güzelliklerini, Karadeniz’in 
muhteşemliğini Boztepe’den seyretmek 
doyumsuzdur. İl merkezine 6 km asfalt 
yolla ulaşmak mümkündür. Yeme - içme ve 
dinlenme tesisleri ile ormanlık piknik alanları 
mevcuttur.

Yasonburnu Yarımadası: Perşembe ilçe 
merkezine 15, il merkezine 28 km mesafede 
Çaytepe köyü sınırları içindedir. Yasonburnu 
üzerinde 1869 tarihinde yapılmış bir kilise 
mevcuttur.

Kaplıcalar: Şifalı sular içerisinde en önemlisi 
Fatsa ilçesindeki Sarmaşık Kaplıcaları‘dır. 
Fatsa’nın doğusundaki Bolaman Çayı‘ndan 
sonra 10 km’lik stabilize yolla ulaşılan 85 oda, 
236 yataklı bir tesis ile hamam ve sıra banyo-
lar bulunmaktadır.
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1969 yılında Sakarya’da doğdu. İlk, orta ve lise 
tahsilini Ordu/ Ünye’de tamamladı.
 
1992 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.
 
Aynı yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda 
İş Müfettişi olarak çalışma hayatına başladı. 
 
1995 yılında İstanbul Üniversitesi Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı’nda 
Yüksek Lisansını tamamladı. 
 
1998 yılında aynı anabilim dalında “Doktora” 
unvanını elde etti. 2001-2002 yılları arasında 
TBMM ‘de çalışma hayatı, sosyal güvenlik ve yerel 
yönetimler ile ilgili projelerde danışman olarak 
görev yaptı. 
 
2005-2013 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi’nde önce Teftiş Kurulu Başkanı, ardından 
Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı. 

2005 yılında Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri 
Sendikası’nın (YERELSEN) kuruluşunda görev 
aldı ve o tarihten bu yana Genel Başkan Vekilliği 
görevini sürdürdü. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde görev yaptığı 
süre içinde, belediyeyi temsilen Bizimköy 
Engelliler Üretim Merkezi Vakfı Yönetim Kurulu 
Üyeliği, Kocaeli İl İstihdam Kurulu Yönetim Kurulu 
Üyeliği ve Altınnal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevlerinde bulundu. 
 
2014 yılı Şubat ayında Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcısı olarak 
görevlendirildi. 
 
Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU’nun akademik çalışmaları 
ile ilgili yayınlanmış çok sayıda kitap ve makalesi 
bulunmaktadır. 
 
Öğretmen Rabia Hanım ile evli olan Dr. Mustafa 
ÇÖPOĞLU’nun, Muhammet Tarık ve Ömer Faruk 
adlarında iki erkek çocuğu bulunmaktadır.

Başkan Vekilimiz
Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU

Ordu Büyükşehir Belediyesinde
Genel Sekreter Oldu

2007 yılından bu yana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev 
yapan ve Ocak 2014’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına atanan  
Başkan Vekilimiz Dr. Mustafa Çöpoğlu, 30 Mart yerel seçimlerinden sonra Ordu Büyükşehir 
Belediyesi’nde genel sekreter olarak göreve başladı. 

Genel Başkanımız Zeki Toçoğlu, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde genel sekreter olarak göreve 
başlayan Dr. Mustafa Çöpoğlu’nu tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU Kimdir?
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30 MART 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
TÜRKİYE GENELİ

30 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimle-
rinde AK Parti oyların yüzde 45,54’ünü alarak birinci parti oldu.

30 Mart yerel seçiminin kesin sonuçlarına göre, büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde 
AK Parti oyların yüzde 45,54’ünü alarak birinci parti oldu. Büyükşehir seçimlerinde CHP yüzde 
31,04, MHP yüzde 13,65 oranında oy aldı. Belediye başkanlığı seçimlerinde ise AK Parti yüzde 
43,13, CHP yüzde 26,45, MHP yüzde 17,76 oranında oy aldı.

İl genel meclisi üyeliği seçimlerinde AK Parti yüzde 45,43, MHP yüzde 20,71, CHP yüzde 16,87, 
belediye meclisi üyeliklerinde AK Parti yüzde 42,87, CHP yüzde 26,34, MHP yüzde 17,82 oy ora-
nına ulaştı.

AKP: 45,54 MHP: 13,65CHP: 31,04 BDP: 3,09



Şahin KARAKAYA-Renkli Kocaeli
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2014 YILINDA UYGULANACAK
İŞÇİLİK GÖSTERGELERİ

1.  ASGARİ ÜCRET
31.12.2013 tarih ve 28868 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Ko-
misyonu Kararı gereğince 2014 yılında uygulanacak asgari ücret düzeyleri aşağıda gösterilmiştir.

NOT: Sigorta prim hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun 
asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 
6,5 katıdır. (5510 sayılı Kanun Md. 82)

3.  AYLIK KATSAYILAR
01.01.2014 - 31.12.2014 döneminde geçerli 
olmak üzere;
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
154 üncü maddesi uyarınca, aylık gösterge 
tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge 
rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde 

uygulanacak aylık katsayısı (0,076998), me-
muriyet taban aylığı göstergesine uygula-
nacak taban aylık katsayısı (1,205274), iş 
güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali 
sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevril-
mesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise 
(0,024416) olarak yeniden belirlenmiştir.

2.  SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ ALT VE ÜST SINIRLARI 

Günlük (TL) Aylık (TL)

01.01.2014 - 30.06.2014 35,70 1.071,00

01.07.2014 - 31.12.2014 37,80 1.134,00

Günlük (TL) Aylık (TL)

Alt Sınır 35,70 1.071,00

Üst Sınır 232,05 6.961,50
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5.  KIDEM TAZMİNATI

6.  MEMURLAR İÇİN ÇOCUK ZAMMI

7.  MEMURLAR İÇİN AİLE YARDIMI

4.  GELİR VERGİSİNE TABİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİNDE ESAS ALINAN TARİFE
30.12.2013 tarih ve 28867 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “285 sayılı Gelir 
Vergisi Genel Tebliği gereğince Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir 
vergisine tabi ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2014 takvim yılı ücret 
gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

11.000 TL’ye kadar   % 15

27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası için   % 20

60.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL (ücret gelirlerinde 97.000 TL’nin 27.000 
TL’si için 4.850 TL), fazlası   % 27  

60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.760 TL (ücret gelirlerinde 97.000 
TL’den fazlasının 97.000 TL’si için 23.750 TL), fazlası   % 35

(1500 göst. + 8000 Ek göst.) x 0,076998 katsayı 731,48 TL

(1500 göst. + 8000 Ek göst.) x 0,076998 katsayı x %200 1.462,96 TL

1000 taban aylık gösterge x 1,205274 taban aylık katsayı 1.205,27 TL

500 kıdem gösterge x 0,076998 katsayı 38,50 TL

01.01.2014 - 31.12.2014

01.01.2014 - 31.12.2014

2134 gösterge x 0,076998 Katsayı 164,31 TL/Ay

0-6 yaş grubu (72 ay dahil) (500 Gösterge x 0,076998 Katsayı) 38,50 TL/Ay

6 yaş üzeri (250 Gösterge x 0,076998 Katsayı) 19,25 TL/Ay
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8. SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇLARA DAHİL EDİLMEYECEK YEMEK,
ÇOCUK, AİLE YARDIMLARI

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİM ORANLARI

Yemek parası (Günlük):

Çocuk yardımı (Aylık):

Aile yardımı (Aylık):

2014 yılı için prime esas kazançlardan istisna 
tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile 
zammı (yardımı) tutarları belirlenmiştir. Bu 
ödemelerin miktarları asgari ücretin belirlen-
mesi ile paraleldir. 2014 yılında uygulanacak 

asgari ücret tespit edildiğinden; yemek, çocuk 
ve aile yardımlarının prime esas kazanca da-
hil edilmeyecek tutarları aşağıdadır.
(5510 sayılı Kanun Md.80)

5234 sayılı Kanunun 19. maddesi uyarınca işsizlik sigortası prim oranları, 01.01.2014 tarihinden 
itibaren % 1 sigortalı, % 2 işveren, % 1 devlet payı olarak uygulanmaya devam edecektir.

01.01.2014 ila 30.06.2014 tarihleri arasında; 35,70 TL x % 6 = 2,14 TL

01.07.2014 ila 31.12.2014 tarihleri arasında; 37,80 TL % 6 = 2,27 TL

01.01.2014 ila 30.06.2014 tarihleri arasında; 1.071,00 TL x % 2 = 21,42 TL

01.07.2014 ila 31.12.2014 tarihleri arasında; 1.134.00 TL x % 2 = 22,68 TL

01.01.2014 ila 30.06.2014 tarihleri arasında; 1.071,00 TL x %10 = 107,10 TL

01.07.2014 ila 31.12.2014 tarihleri arasında; 1.134.00 TL x % 10 = 113,40 TL
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10.  HİZMET ERBABINA İŞYERİ VEYA İŞYERİNİN MÜŞTEMİLATI DIŞINDA KALAN 
YERLERDE YEMEK VERİLMEK SURETİYLE SAĞLANAN MENFAATLERE İLİŞKİN 
İSTİSNA TUTARI
30.12.2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 285 sayılı Gelir Vergi-
si Genel Tebliği gereğince Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde 
yer alan işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına 
yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2014 takvim yılında uygu-
lanmak üzere 12,00 TL olarak tespit edilmiştir.

11.  ENGELLİLİK İNDİRİMİ
30.12.2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 285 sayılı Gelir Vergisi 
Genel Tebliği gereğince Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi 
tutarları, 2014 takvim yılında uygulanmak üzere;

12.  6245 SAYILI HARCIRAH KANUNA GÖRE ÖDENECEK GÜNDELİKLER

olarak tespit edilmiştir.

Birinci derece engelliler için 800 TL

İkinci derece engelliler için 400 TL

Üçüncü derece engelliler için 190 TL

Ek Gösterge/Derece Tutarı TL

Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar 40,50

Ek göstergesi 5800 (dahil)-8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 37,50

Ek göstergesi 3000 (dahil)-5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 35,00

Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 31,00

Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 30,00



“ “Soma faciasında kaybettiğimiz 301 işçi 
kardeşimize Allah’tan rahmet diliyor, ge-
ride kalanlara sabrı cemil niyaz ederken 
bu tür faciaların bir daha yaşanmamasını 
temenni ediyorum.

Zeki Toçoğlu
Genel Başkan
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Münzevi Bir Fikir İşçisi Olarak

Cemil Meriç
Sensiz giden trenler, 
Ufuklarda kaybolan birer ümit 
Nehir gibi akmıyor günler Heraklit Heraklit. 
Zaman masal kuşlarına benziyor 
Abûs, kocaman, sâkit.

“

“

71 yıllık ömrünün 33 yılını karanlıklarda ge-
çirir Cemil Meriç. Gözlerini kaybetmesine 
rağmen hakikate olan tecessüsünden, irfa-
na olan aşkından ve düşünme işçiliğinden 
tek bir adım olsun geri kalmaz.

Zihinsel olarak düşünce ırmağının bütün 
zamanlarında yıkanmış, her kuşatıcı fik-
rin sancısına gönül açmış, yüzeysel olanın 
ayartıcı çekiciliğine kapılarını kapatarak 
derin tecessüs ikliminin hakikat arayıcısına 
dönüştürmüştür kendini. Hayatı gibi düşün-
ce dünyası da sancılarla çevrilidir.

1912 Balkan Harbi sırasında Yunanistan’dan 
Hataya gelmiş göçmen bir ailenin çocuğu 
olarak 12 Aralık 1916’da Reyhanlı’da dün-
yaya gelir. Çocukluk yıllarının çok da parlak 
geçmediğini, çevresiyle uyuşamadığını bu 
sebepten olsa gerek bol bol dayak yiyip, ha-
karetlere uğradığını anlatır kitaplarında.

Böyle bir yalnızlıkta yaşamak için kendisine 
yeni bir dünya inşa etmek zorunda kaldığını 
söyleyen Meriç, ister istemez çareyi kitapla-
ra sığınmakta bulur. 

Okuma sevdası o dereceye gelir ki; ilk mek-
tebi bitirip Antakya Sultanisi’ne kayıt yaptır-
dığında Fransızcası mükemmel olan, İngi-
lizceyi anlayan, Arapçayı ise kendi tabiriyle 
söken bir seviyeye gelecektir. 

Bu anlamda çocukluğu gibi düşünce dünya-
sı da yalnız ve yabancı geçmiştir Cemil Me-
riç’in. Reel hayatın kabalığından kitapların 
naif dünyasına kanat açan Meriç okudukça 
yazma yeteneğini de geliştirir. 

Yazı macerasına lise son sıralarındayken 
tarihle ilgili yazdığı kompozisyonla adım 
atmış olur. Bu noktadan sonra aynı dönem 
içinde Yenigün Gazetesi’nde ilk yazısı yayın-
lanır ve böylece sonu gelmeyen bir yazma 
aşkı… 

Şiirde Nabi’ye, Fuzuli’ye, Nedim’e meftun 
olan Meriç’in düşünce alanında çok geniş 
bir yelpazesi vardır; Zola’dan  Balzac’a, 
Buchner’dan, Nordau’ya, Marx’tan Nazım’a, 
Nietzsche’den, Dostoyevski’ye uzanan bir 
okuma serüveni. 



37

1960’lı yıllara kadar bütün dikkatini Avrupa 
üzerinde yoğunlaştırır Cemil Meriç. Hint 
edebiyatına olan merakı onu Asya’ya yak-
laştırır ve gördüğü derinlik karşısında bütün 
çalışmalarını bu coğrafya üzerinde sürdür-
meye karar verir. İlk telif eserini de Bir Dün-
yanın Eşiği adıyla Hint Edebiyatı’na ayırır. 

48 yılını gömdüğünü söylediği bu kitapta, 
düşüncesi ve şiiriyle, dini, felsefesi, masa-
lıyla Hint edebiyatını ve uygarlığını inceleyen 
Meriç, “Çağdaş Avrupa, en aydınlık tarafla-
rıyla Hint’in bir devamıdır” der.

60’lı yılların sonuna kadar insanlığın düşün-
ce tarihiyle meşgul olmuş, kendine özgü bir 
şeyler söylemektense kimin neler söyledi-
ğine dikkat kesilmiştir. 

Bu nedenle ne sağın ne de solun kabullendi-
ği bir isim olarak öne çıkmamıştır. Sağın da 
solun da ötekisi olmaktan başka çıkar yolu 
olmayan Meriç bu anlamda münzevi bir fikir 
işçisine dönüşmüştür.  Uzun süren okuma-
ları sonunda gerçek bir entelektüel olarak 
70’lerin başında boy göstermeye başlar. 

1974’de Bu Ülke’yi, 1978’de Umrandan 
Uygarlığa ve Mağaradakiler; 1980’de Kırk 
Ambar kitaplarını yayımlar. 

Bunların ardından; Bir Facianın Hikâyesi, 
Işık Doğudan Gelir, Kültürden İrfana, Jurnal 
I, Jurnal II, Sosyoloji Notları ve Konferanslar, 
gibi birçok önemli esere imza atar. Diğer yan-
dan birçok yabancı eseri Türkçeye kazandı-
rarak önemli bir kültür hizmetinde bulunur.

Avrupa’dan Nirvana’ya
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Cemil Meriç hem Doğu’yu, hem Batı’yı, Hint’i 
ve kendi kültür dünyasını hatmetmiş bir bilge 
olarak Türk düşünce tarihinin önemli bir kilo-
metre taşı olmuştur. 

“Kimim ben” sorusuna, “hayatını, Türk irfa-
nına adayan, münzevi ve mütecessis bir fikir 
işçisi.” olarak cevap veren Meriç üslubuyla 
Türkçeyi en etkili şekilde kullanan nadir isim-
lerin başında gelir.  

Yumruk gibi sarsıcı, soğuk duş etkisi yaratan, 
toparlayan, gebe bırakan bir üsluba sahiptir. 
Bu anlamda tezatların prensi olduğu kadar, 
kısa cümlelerin imparatoru, devrik cümlele-
rin kusursuz çırağı durumundadır. 

Üslubuyla rahatsız ettiği kadar rahatlatmayı 
da bilir. Üslubu ve ortaya koyduklarıyla hiç-
bir ideolojik katmanın içinde konumlandırılıp 

tüketilemeyecek bir yüksekliği vardır. Fikir 
işçiliğindeki ısrarı hep bir yerden bir yere 
sürüklenmesine sebep olmuş hiçbir yere 
tutunamayarak Marksizm’den Türkçülüğe, 
oradan sosyalizme başka diyarlara kanat aç-
mıştır. 

Düşünce dünyamızın en hırçın tutunamayan 
ismi olarak izm’lerin bir kısıtlama olduğuna 
dikkat çekmiş ve “aydın olmak için öce insan 
olmak gerekir” ifadesiyle olması gerekenin 
özetini vermiştir. 

Ağır sorumluluklar altında ilerleyen fırtınalı 
bir ömrün sonuna doğru beyin kanaması ge-
çiren Cemil Meriç yatağa mahkum bir hastalık 
süreci geçirir. 13 Haziran 1987 yılında hayata 
gözlerini yuman bu fikir dünyamızın müstes-
na işçisi geride kültür ve irfan dünyamıza bir-
çok katkı bırakacaktır.

Aydın Olmanın Ön Şartı İnsan Olmak

Aydın olmak için önce insan olmak lazım. İnsan mukaddesi olandır. İn-
san hırlaşmaz, konuşur, maruz kalmaz, seçer. Aydın kendi kafasıyla dü-
şünen, kendi gönlüyle hisseden kişi. Aydını yapan; ‘uyanık bir şuur, tetik-
te bir dikkat ve hakikatın bütününü kucaklamaya çalışan bir tecessüs...

“

“



Rize - Anzer Yaylası
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Türkiye Turunda

Altı Durak
Şirince Köyü; iki katlı tarihi evleri, meyve bağları 
ve sıcakkanlı insanlarıyla ülkemizin nadir bulu-
nan yerleşim merkezlerinden biridir. Köy mey-
danından, büyük Kiliseye gidene kadar, turistik 
eşya satan dükkânları ve el işleri satılan sergile-
ri ziyaret etmek mümkündür. Tarihi kaynaklarda 
Dağdaki Efes adıyla anılan Şirince’nin köklü bir 
geçmişe sahip olduğu bilinmektedir. Kendisini zi-
yarete gelen konuklarını yol boyunca serpilen mor 
çiçekli hatmiler ve deve dikenleriyle selamlayan 
bu küçük köy etrafını zeytinlikler, mandalina, incir 
ve üzüm bağlarıyla zümrüdi bir yeşile boyamıştır. 
Yolu İzmir’den geçenlerin görmesi gereken önem-
li yerleşim merkezlerinden biridir.

Türk müziğinin köklerini barındıran, zengin yemek 
kültürü ve tarihi dokusuyla önemli şehirlerimizin 
başında gelir Harput. 500 yıllık çınar ağacı, müzik-
leri ve kebap çeşitleriyle öne çıkan, Elazığ’ı kuş-
bakışı olarak görebileceğiniz, cami ve türbeleriyle 
dikkat çeken yöremizdir. Osmanlıdaki saray müzi-
ğinin kaynağının Harput musikisi olduğu söylenir. 
Öyle ki Harput ve çevresinde, Anadolu’nun hiçbir 
bölgesinde olmayan, Orta Asya’dan gelme en eski 
bestelere rastlandığı bilinmektedir. Elazığ’a 5 km 
uzaklıkta olan bu tarihi masal şehrimiz doğal gü-
zelliğiyle adeta bir açık hava müzesini andırmak-
tadır. Müzesi, kalesi, Ulu Camii, Meryem Ana Kili-
sesi ve Buzluk Mağarasıyla görülmeye değer bir 
turizm merkezidir. 

Mağaralara oyulmuş antik evleri, Dicle’nin göz 
dolduran maviliği ve roma köprüsü kalıntılarıyla 
mutlaka görülmesi gereken bir yer. Romalılardan 
Artuklulara, Perslerden Eyyubilere, Osmanlılar-
dan günümüze kadar uzanan tarihi ile birçok me-
deniyete ev sahipliği yapmıştır.  Özellikle tamamı-
na yakını yıkıldığı için günümüzde Dicle nehrinin 
iki yakasını birbirine bağlayamamasına rağmen 
güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Roma köp-
rüsü görülmeye değerdir.  Batman’a yaklaşık 30 
km uzaklıkta, sessizliğe bürünmüş binlerce ma-
ğarası ve Dicle’ye bakan El Rızk camisi, sular or-
tasında kalmış asma köprüsüyle ve Güneydoğu 
insanına has sıcaklıkla tarihi miraslarımızın ba-
şında gelen Hasankeyf görülmesi gereken en eski 
yerleşim merkezlerinden biridir. 

ŞİRİNCE

HARPUT

HASANKEYF
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Bir liman kenti olarak 4 bin yıllık bir tarihi olan 
Köyceğiz; Akdeniz ve Ege’nin birleştiği yerde, 
Muğla–Fethiye Karayolu’nun 60 km ilerisinde, 
doğal güzellikleri ve narenciye bahçeleriyle sakin 
kasabalarımızdan biridir. Etrafı portakal, mandali-
na ve limon ağaçlarıyla çevrili olan bu kasaba gün 
batımının en güzel izlendiği sayfiye mekanların 
başında gelir. 

Doğal yapısı, göl ve deniziyle büyüleyici bir atmos-
fere sahiptir. Yaz aylarında gidilebileceği gibi özel-
likle sonbahar ve kış aylarında ziyaret etmenin de 
apayrı bir keyfi vardır. Termal kaplıcaları, karetta 
karettaları, kral mezarlıklarıyla meraklılarını bek-
lemektedir. 

Bursa’ya yolu düşenlerin mutlaka görmesi gere-
ken yerlerden biridir İznik. M.Ö. 300’lü yıllarda ku-
rulan şehir, I. İznik Konsili gibi önemli toplantılara 
ev sahipliği yapmanın yanı sıra Osmanlı’ya da bir 
dönem başkentlik yapmıştır. 

Dünyada eşine az rastlanan ve tamamıyla açık 
hava müzesi olan tarihi ve antik şehirlerimiz ara-
sınadır. Her mevsim bereket saçan verimli topra-
ğı, kendine özgü iklimi ve doğal güzelliğiyle tarihin 
her döneminde insanlığın ilgi odaklarından biri 
haline gelmiştir. 

Tarihi, kültürü ve iklimiyle öne çıkan İznik’in en 
önemli özelliklerinden biri de çinileridir. Bugün 
dünya müzelerinde İznik çinileri en kıymetli eser-
ler olarak ziyaretçilerine sunulmaktadır.

Giresun’un 43 km doğusunda yer alan, tarihi ve 
kültürel dokusuyla Karadeniz kıyısının en eski 
yerleşim merkezlerinden biridir. 

İnce kumlu plajları ve yemyeşil yayla seçenekleri 
ile özellikle yerli turistlerin dikkatini çekmektedir. 
Eski çeşmeleri, Rum evleri, kilise kalıntıları, yarı-
mada üzerinde kurulmuş kalesi ve Karadeniz sa-
hil yolunda inşa edilen uzun tünelleri ile meşhur-
dur. Yaz mevsiminde özellikle sahilde çay içmenin 
tadına doyum olmaz. 

Karadeniz’de en güzel fındığın Tirebolu’nun Or-
tacami köyü yöresinde yetiştiği iddia edilir. Yeşile 
ve maviye ilgi duyanların Karadeniz’de uğraması 
gereken kasabalarımızdan biridir.

KÖYCEĞİZ

İZNİK

TİREBOLU



4

İ. Hakkı TİMUÇİN - Kocaeli
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YERELSEN
             YAYINLARI
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‘Soul’ müziğin küçük azizesi olarak adlandırı-
lan Nina Simone, 1933 yılında Kuzey Carolina 
eyaletinde yoksul bir ailenin çocuğu olarak 
dünyaya geldi. Asıl adı Eunice Kathleen Way-
mon olan bu hırçın Amerikalı, hem kadın hem 
de siyah olmanın bütün zorluklarına rağmen 
dünya müzik piyasasının en başına kadar 
yükselerek dünyanın her yerinde adından söz 
ettiren bir başarıya imza attı. Daha çok cazz 
türündeki eserleriyle bilinmesine rağmen 
cazz sanatçısı olarak anılmaktansa sadece 
şarkıcı olarak anılmasının yeterli olacağını 
belirterek birçok türden eser seslendirdi.  

Müzik hayatına, erken yaşlarda sahip olduğu 
piyano sevdası ile atıldı. Müzik hocasının 
yardımıyla Julliard School of Music’te müzik 
eğitimi almaya başlamış olsa da fakir bir 
ailenin çocuğu olduğu için yaz aylarını 

barlarda çalışarak geçirdi. 
Çalıştığı barlardan birinde, 
“sesin muhteşem” denilmesi 
üzerine piyano  virtüözü olma 
hayallerini  bir kenara bırakarak 
şov dünyasının kapılarını 
zorladı. Müzik dünyasına bu 
zoraki geçiş nedeniyle adını 
küçük kız anlamına gelen 
Nina‘yla soyadını da hayranı 
olduğu Fransız oyuncusu 
Simone Signoret’nin adıyla 

değiştirdi. Gökkuşağına benzeyen ses rengiyle 
açıktan koyuya, coşkudan sessizliğe, hırçınlıktan 
naifliğe akan bir tınının sembolü oldu. Hangi 
tonda söylerse söylesin dinleyeni müziğin içine 
çeken, sebepsiz neşelendirdiği gibi sebepsiz de 
hüzünlendiren şarkıların sahibi oldu. 

1960- 70 arası Amerikan tarihinin karışık za-
manlarından bir döneme denk geliyordu. Soul 

müziğin doğması, sivil haklar hareketi, siyahi 
Müslümanların yükselişi birbirleriyle anlaş-
mışçasına hep aynı dönem buluşuyordu. Cazz 
müziği adeta yeniden keşfediliyordu. Aynı za-
manda Nina Simone’un da keşfi bu tarihlere 
rastlıyordu. Piyano ve vokalde, protest sesi, 
agresif tutumu ve politik taraflarıyla dikkat 
çekiyor ve çıkardığı albümlerle Amerikan mü-
zik listelerinin zirvesine çıkıyordu.   

Şöhretini “I Loves You Porgy“ şarkısıyla kazan-
dı. Bu başarının ardından My Baby Just Cares 
For Me şarkısıyla müzik listelerinin zirvesine 
oturuyordu. Diğer yandan Amerika’daki 
siyahlara karşı uygulanan ırkçılıkla da ciddi bir 
şekilde mücadele ediyordu. Küçük Azizelikten 
şarkılarıyla ırkçılığa karşı duran, gözünü 
budaktan sakınmayan centilmen bir yumruğa 
dönüşüyordu. 

1963 yılında Alabama’nın Birmingham’ında 
bir kilisenin bombalanmasıyla ölen 4 siyahi 
çocuk için Mississippi Goddam isimli meşhur 
politik şarkısını yazarak tepkisini sert bir dille 
milyonlara duyuruyordu. Irk ayrımı nedeniyle 
hiçbir zaman Amerika’da ünlü olmayı isteme-
di. Amerika yerine Avrupa’yı hedef kitle olarak 
seçtiği için bütün ömrü boyunca sadece iki kez 
Amerika’da konser verdi.

Belli bir üne kavuştuktan sonra Amerika’yı 
terk ederek Fransa, Barbados, İsviçre, Liberya 
ve İngiltere gibi birçok farklı ülkede ikamet 
etti. 2003 yılında uykusunda öldüğünde geride 
bıraktığı sesi kulaklarda bir rüya yorumcusu 
gibi kaldı. Beyazlar içinde siyah, güzeller içinde 
çirkin, çirkinler içinde bir asil, sesler içinde 
bir müjde gibi, sesin olağanüstü heykeltıraşı 
olarak geride yüzlerce şarkı bıraktı. 

Bir Rüya Yorumcusu Olarak

Nina Simone
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Muzik Dua Etmek Gibidir..

Omer Faruk Tekbilek
..

Bizans ve İslam kültürlerine ait birçok 
zenginliği içerisinde barındıran ve coğrafi 
bakımından, farklı folklorlara ev sahipliği 
yapan Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri 
olan Adana’da doğdu.  Müzikal yeteneği çocuk 
yaşlarda kendini gösteren Tekbilek ney üzerine 
ustalaşmaya başlamasına rağmen, çok farklı 
enstrümanlarla da ilgilendi. 

Bir müzik dükkânında ustasına yardım etmesi 
karşılığında bağlama dersleri almaya başladı 
ve bu dükkân sayesinde, Türk müziğinin bir-
çok karışık ritmini, makamlarını ve bunları 
nasıl okuyacağını öğrendi.

Sufizme ilgisi ustalaşma sürecine denk ge-
len Tekbilek müziği sonsuz bir ritim olarak 
yorumluyor ve ekliyor “sufizm ve müzik birbi-
rine sarılmış ve iç içedir. Çalmak dua etmek 
gibidir.” 

16 yaşındayken İstanbul’a gelen Tekbilek, bu-
rada Mevlevi dervişleriyle tanışır. Mevlevilerin 
dünyaya bakışlarından, müziği yorumlayışla-
rından, farklı kültürlere ait sesleri birleştir-
melerinden çok etkilenir. Mevlevi düzenine 
katılmasa da Mevlevi şeyhi neyzen Aka Gün-
düz Kutbay hayatında çok önemli bir yer edi-
nir. Bu noktadan sonra sufi müziği onun mü-
ziğinin temel taşı olur. 

Bundan sonra müziğe karşı alternatif bakış 
açılarıyla tanınmış müzisyenlerle çalışmaya 
başlar. Farklı soundlarla tanışan Tekbilek, zih-
ninde sürekli olarak büyüttüğü ve adına “sabır 
ağacı” dediği müziğini daha da zenginleştirme-
ye ve gelecekte dünya çapında saygın bir mü-
zisyen ve virtüöz olarak tanınmasını sağlaya-
cak olan soundunu yapmaya başlar. 

1971’de 20 yaşındayken Türk Klasik Folklor 
grubunun bir üyesi olarak ilk defa Amerika’ya 
adım atar ve müzikal hayatı yeni bir ivme ka-
zanır.  

Türkiye’ye askerlik görevini yapmak için geri 
dönen Tekbilek, 1976 yılında Amerika’ya dö-
nerek oraya yerleşir.

Orada müzik çalışmalarına devam eden sa-
natçı Ortadoğu kökenli müzisyenlerle beraber 
kurduğu orkestra ile çeşitli kulüplerde çalma-
ya başlar. Zorlu geçen yılların ardından, 1988 
tarihinde ünlü prodüktör Brian Keane ile ta-
nışmasıyla tüm yaşantısı değişir. 

New York Metropolitan Museum Of Art’ta ser-
gilenecek olan “Muhteşem Süleyman” sergisi 
ve filmi için Keane ile birlikte çalışmaya baş-
layan Tekbilek, bu dönemin ardından yayın-
layacağı birbirinden başarılı, dünya çapında 
tanınan ve adı saygı ile anılır bir müzisyen ol-
masını sağlayan on üç muhteşem albümü için 
önemli ve büyük bir adım atmış olur.

Yine bu tarihten itibaren, doğu ve batı ezgile-
rini ustaca harmanladığı müziği ve hayat fel-
sefesi ile dünya müzik sahnesinde ağır fakat 
emin adımlarla ilerleyen Tekbilek, kendi al-
bümlerinin yanı sıra, Don Cherry, Karl Berger, 
Ginger Baker, Ofra Haza, Peter Erskine, Trilok 
Gurtu, Simon Shaheen, Bill Laswell, Mike 
Mainieri, Michael Askill, Arto Tuncbçoyaciyan, 
Nusrat Fateh Ali Khan, Jai Uttal, Hossam 
Ramzy, Glen Velez başta olmak üzere birçok 
usta müzisyenle birlikte çalışmalar yapar. 

Böylece, Türk müzisyen kimliğiyle adını dünya 
müzik arenasına altın harflerle yazdırmış olur.
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SİNEMA

Usta yönetmenlerden Tarsem Singh ve David Fincher’in 
görsel bir şölen havasında sunduğu film, 1920 civarı Los 
Angeles’taki bir hastanede dublörlük yaparken geçirdiği 
bir kaza sonucunda felç geçirerek bacaklarını kullanamaz 
hale gelen ve bu yüzden intihar etmek isteyen bir gençle 
omzunu kırmış küçük bir kızın sıra dışı arkadaşlığını konu 
alıyor. Adam ve küçük kız kendi aralarında, maskeli bir 
kabadayı, Afrikalı kaçak bir köle, Hintli bir mistik, İtalyan 
bir doğa bilimciden oluşan ve intikam peşinde koşan 
beş kahraman hakkında bir masal uydururlar. Hikâye ilerledikçe felç geçirmiş dublörün, uydurduğu 
masallarla intihar planına yardım etmesi için küçük kızı ikna etmeye çalıştığı anlaşılır. Dramatik 
sahneleriyle izleyiciyi etkileyen film aynı zamanda görselliği açısından da son derece dikkat çekici bir 
yerde durmaktadır. Kontrast, ışık, renk ve kompozisyonla her karesinde kendine hayran bırakan The Fall 
sadece anlatılan hikayenin güzelliğini değil aynı zamanda hayal gücünün ekrana nasıl yansıyabildiğini 
de göstermesi bakımından başarılıdır. Çekimleri 18 ülke ve 26 farklı gerçek mekanda gerçekleştirilen ve 
hiçbir özel efekt kullanılmadan yapılan film destansı anlatımı, sahne geçişleri, renkleri ve “düşmüş” iki 
insanı konu edinen duygusal hikayesiyle sinema severlerin beğenisini kazanmıştır. 

The Fall
Yönetmen: Tarsem Singh

Yozgat Blues
Yönetmen: Mahmut Fazıl Çoşkun
Uzak İhtimal filmiyle sinemaseverlerin dikkatini çeken 
Mahmut Fazıl Coşkun Yozgat Blues adlı ikinci filmiyle 
yeniden hayatın görünmez detaylarına kamerasını 
çeviriyor. Hayatını Fransızca şarkılar söyleyerek kazanan 
Yavuz (Ercan Kesal) artık kariyerinde bir çöküş eşiğine 
düşmüş ve bir alışveriş merkezinin zemin katında, küçük 
bir ses sistemi eşliğinde, düzensiz aralıklarla müşterilere 
şarkılar söylemektedir. Bunun yanı sıra bir belediyenin 
düzenlediği ücretsiz müzik kursunda katılımcılara müzik 
dersleri vermektedir. Neşe (Ayça Damgacı), Yavuz’un 
belediye kursundan öğrencisidir. Marketlerde sucuk 
standında müşterilere sucuk tanıtımı yapmaktadır. Yavuz, 
Yozgat’ta açılan bir gazinoda şarkı söylemesi için teklif alır. 
Neşe, Yavuz’a kendisinin de çalışmak istediğini söyleyip, 
birlikte gidebilmek için teklifte bulunur. Yavuz ve Neşe 
birlikte Yozgat’a giderler. İkili bir süre sonra Yozgat’ta 
berberlik yapan Sabri’yle tanışırlar. Sabri’nin hayatında iki 
amacı vardır; bir kızla evlenmek ve kendi kuaför dükkânını 
açmak. İstanbul’dan Yozgat’a gelen iki şarkıcı ile bir berber arasında kimi zaman dramatik kimi zaman 
da komik olaylar gelişmeye başlar. Ercan Kesal, Ayça Damgacı, Tancu Biçer, Nadir Sarıbacak gibi 
isimlerden oluşan oyuncu kadrosuyla Yozgat Blues dramla komedinin iç içe geçtiği bir film olarak küçük 
hayatların göze gelmeyen detaylarını perdeye yansıtır.
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Ratatouille 
Yönetmen: Brad Bird

Taxi Driver
Yönetmen: Martin Scorsese

2007 yılında, Brad Bird yönetmenliğinde vizyona giren 
Ratatouille, Pixar Stüdyosu‘nun yedinci animasyon filmi 
olup Oscar‘ın “En İyi Animasyon Filmi Ödülü“ne layık 
görülmüştür. Ratatouille Paris’in kırsal bölgesinde, bir 
evin çevresinde yaşayan fare topluluğunda, diğerlerine 
nazaran yemek konusunda daha entelektüel ve seçici olan 
Remy isimli bir farenin kendi farkındalığını aramasının 
öyküsünü ele alıyor. Ağız tadına son derece düşkün ve iyi 
yemekten anlayan minik fare Remy‘nin en büyük hayali aşçı 
olabilmektir. Bir gün bir kaza eseri, şehrin en iyi aşçısının 
hizmet verdiği ve en önde gelen müşterileri ünlü yemek 
eleştirmenleri olan çok ünlü bir lokantanın kanalizasyon 
çukuruna düşer.

Hayallerindeki gibi büyük ve envai çeşit lezzetli malzeme 
ile dolu bir mutfaktadır. Yemek yapmaya olan tutkusunu 
gösterebileceği bir fırsat yakalayan minik Remy her ne 
kadar hayallerini süsleyen bir yere kavuşmuş olsa da onun 
için hayat hiç de kolay olmayacaktır. Ne de olsa o bir faredir 
ve insanlar fare görmekten, hele de mutfakta görmekten hiç hoşlanmamaktadırlar. Filmde; kendini 
tanıma, azim, önyargı gibi öğeler öne çıkıyor. Remy; farklı lezzetleri tatmayı, bu lezzetleri karıştırmayı 
çok seven ve bu konuda oldukça titiz davranan bir fareyi canlandırıyor. Ratatouille, animasyon severler 
için kaçırılmayacak bir izleme keyfi sunuyor. 

Vietnam savaşının izlerini üzerinden atamayan bir askerin, 
geceleri taksi şoförlüğü yaparak gördüğü kirli ve adaletsiz 
dünyaya uyum sağlamayı reddetme hikâyesini anlatan film, 
Robert de Niro’nun canlandırdığı Travis Bickle karakteriyle 
kültleşmiştir. 

Taksi şoförü Travis, sosyal hayatındaki başarısızlığını, 
saplantılı bir tutku beslediği Iris’le tersine döndürmeye 
çalışsa da beklediği karşılığı bulamıyor. Bu kırılma 
anından sonra bir silah alıp harekete geçmeye, sokakların 
pisliğini temizlemeye karar veriyor; bu esnada kendini 
şehrin karanlık bataklığına düşmüş Iris adlı genç kızı 
kurtarmaya adıyor. Çürümeye yüz tutmuş bir topluma 
karşı tutulan bir ayna niteliğindeki film, yönetmen Martin 
Scorsese’nin kariyerinin en önemli filmlerinden biri olarak 
görülüyor. Taxi Driver 1976 yapımlı, yönetmenliğini Martin 
Scorsese‘nin yaptığı film. Başrolünü Robert de Niro, Cybill 
Shepherd, Jodie Foster ve Harvey Keitel paylaşmıştır. Film 
4 dalda Oscar‘a aday olmuş ve Cannes Film Festivali‘nde 
en iyi filme  verilen Altın Palmiye ödülünü kazanmıştır. Amerikan Film Enstitüsü‘nün hazırladığı, tüm 
zamanların en iyi 100 Amerikan filminin yer aldığı AFI‘s 100 Years... 
100 Movies listesinde 1. Sıradadır. Bir ruh hastasını, adım adım katil olmaya götüren sosyal iletişimsizlik 
üzerine kurulu bir filmdir. Toplumun, kalıplaşmış değerler içinde, olayları nasıl yüzeysel bir bakış 
açısıyla ele aldığını da anlatır.
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ÇOCUKLARDA
KARDEŞLİK DUYGUSU

Empati duygusunun köreldiği zamanlarda 
yaşıyoruz. Modern çağın bir açmazı olarak 
paylaşma, görüş alışverişi, yardımlaşma 
gibi temel insani duygular vahşi bir benliğin 
işgaliyle yok ediliyor. 

Teknolojik aygıtların insan hayatındaki karşı 
durulamaz tasallutu birey merkezli düşün-
me biçimlerinin oluşmasında en etkin görevi 
üstlenmekte. 

Yalnızlık kavramı olumsuzluktan ziyade ar-
tık bir güçlülük psikolojisi olarak algılanı-
yor. Toplumsal insandan birey merkezli 
insan modeline doğru koşuşturan 
bir dünyada yaşıyoruz. 

Dostluk ve kardeşliğin 
temellerinde ciddi sar-
sılmalar var. Yeni tek-

nolojik buluşlar birey olma hazzına kapılmış 
bizler için sağlam dostlar icat etmekle meş-
gul. Artık her şey tekil insanın yalnızlığını 
fark etmemesi için üretiliyor. 

Her geçen gün kardeşlik duygusundan 
uzaklaşıyoruz. Oysa toplumsal bir varlık ola-
rak insan, ne kadar güçlü olursa olsun yine 
de dayanışma içinde olacağı, kardeşim diye-
ceği birini arar yanında.
 
Toplumsal ilişkiler karşılıklı olarak öğrenile-
bilen ilişkilerdir. Paylaşma, görüş alışverişi, 

empati duygusu nasıl başka-
ları ile öğreniliyorsa kar-

deşlik de karşılıklı öğ-
renilen bir duygudur. 
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Günümüz dünyasındaki kardeşlik ilişkilerin-
deki sarsılmaların temelinde sosyo ekonomik 
nedenler olmakla birlikte bilinçsiz yaklaşım-
lar, aile içi iletişimsizlik ve sosyal çevrenin 
olumsuzlukları sayılabilir. 

Oysa özellikle ailede verilen eğitim bu ilişkile-
rin sağlam ve sağlıklı bir zeminde yürümesi-
ne son derece önemli katkılar sağlayacaktır. 
“Kardeş kardeşi bıçaklar da kucaklar da” ata-
sözünden, “ et tırnaktan ayrılmaz” atasözüne 
kadar birçok kültürel deneyimimiz kardeşler 
arasındaki ilişkinin her iki türlü de olabilece-
ğine işaret etmektedir. 

Kardeşlik denilen duygu; paylaşım, özgüven, 
sorumluluk ve duygusal gelişim gibi birçok 
olumlu duygunun çocuk ruhunda yeşermesi-
ne sebep olan bir etkiye sahiptir. Ruh iklimini 
kardeşlik ilişkisiyle yeşertmiş bireyler karşı-
sındakiyle empati kurarak, daha anlayışlı ve 
kabullenici bir ilişki biçimi kuracaktır.  

Kardeşler Arası İlişkide 
Anne - Babanın Rolü 
 
Maddi ve manevi her imkânı çocukları ara-
sında denklik ilkesiyle paylaştıran ebeveyn 
çocuklarda görülen öfke ve kıskançlık duy-
gularının önüne geçmiş demektir. Bu sade-
ce geçici bir önlem değil ilerleyen yıllara da 
yansıyacak olumlu bir sonuç alma biçimidir. 

Çocuklar arasındaki ilişkiyi adalet anlayışıyla 
yürüten anne-baba kardeşler arasında süre-
cek çatışmanın önüne geçerek kardeşlik duy-
gusunun pekişmesine sağlıklı bir alan açar. 
Diğer yandan ebeveyn arasındaki ilişkinin 
sağlamlığı da kardeşler arasındaki çatışma-
nın asgariye inmesine sebep olur. Ebeveyn 
arasındaki sağlıklı ilişki kardeşler arası diya-
logun gelişmesine yardımcı olmakla birlikte 
rekabet duygusunun da körelmesine neden 
olur. 

Her çocuğun ilgi ihtiyacı farklı olduğu için ebe-
veyn çocuklarına eşitlik ilkesiyle değil denklik 
ilkesiyle yaklaşarak ilgi ve ihtiyaçlarına cevap 
vermeye çalışmalıdır. Bu bağlamda çocukla-
rının yaşlarına göre ilgi ve ihtiyaçlarına doğru 
cevap veren ebeveyn kardeşler arasında ya-
şanan çatışma ve kıskançlıkları önlemiş olur. 
Ayrıca büyük çocuğun sürekli olarak küçük 
kardeşine örnek olmasını istemek ya da bu 
konuda zorlamak gelecek yıllarda kardeşine 
öfke duymasına ve kendini dışlanmış hisset-
mesine neden olabilir.

Kardeşler kaç yaşında olursa olsun araların-
da çıkan her sorunda müdahaleci olmamaya 
gayret edilmelidir. Müdahale edilecekse de bu 
haklı ya da haksız olarak herhangi bir ayırım 
yapmadan gerçekleştirilmelidir.   Tartışma ko-
nusunun çözümü için her iki taraf da dinlen-
meli ve çözüme yönelik bir davranış modeli su-
narak barışmaları sağlanmalıdır.  Böylece hem 
taraf olmaktan çıkmış hem de kavga sırasında 
çocukların deneyim kazanmalarına yardımcı 
olursunuz. Kardeşlik, paylaşım, yardımlaşma 
öğrenilen duygulardır. Aile içinde öğrenilen bu 
duyguların geleceğimizin inşasında önemli et-
kileri olacağı inkâr edilemez. Sağlıklı birey sağ-
lıklı toplum ve sağlıklı gelecek demektir.
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Sessiz’in ilk macera kitabı. Heyecanlı, eğlenceli ve sürükleyici. Tabi bir de ko-
mik! Mahalle bakkalından tutun da, okuldaki öğretmenine, süper kahraman 
zannettiği annesine kadar birçok kişiyle maceralarını anlatıyor bize, sessizce 
sakince. 
Sessiz Sakin bu kitapta çok şüpheci. Sırlar Odası’nı keşfetmeye, Kalemtıraş 
Teşkilatı’nın planlarını ortaya çıkartmaya, Köşeyi Dönen Adam’ın gizemini 
çözmeye çalışıyor. Acaba başarılı olabiliyor mu dersiniz?
Böyle üşengeç bir çocuğun ne macerası olabilir ki demeyin, okuyun ve gü-
lün!
Ayrıca bir sonraki kitapta başımıza birçok icat çıkarabilir!
Beklemede olun!
Belki adı Sessiz Sakin olabilir ama maceraları çokça gürültülü!

“Aaa!
 Bu da
 Kim?”

Kitap’tan 
Haber
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Ben Sessiz Sakin. Azıcık tembel, birazcık meraklı, çokça hayalciyim. Ben de sizin 
gibi okulda öğretmenlerin zeki ama çalışmıyor” dediği öğrencilerdenim.
Offf sıkıldım ama! İnsanın kendinden bahsetmesi ne kadar da zormuş ya hu!
Yayınevindeki ağabeyler, ablalar bana, kitabını tanıt dediler.
Ama ben nasıl tanıtacağımı bilmiyorum ki. 
Hem zaten ben kitabı bile zor yazdım. 
Şimdi bir de arka kapak yazısı yazmaya çok üşeniyorum. 
En iyisi ben size kitabın içinden tüyolar vereyim. 
Genelde başımdan geçen komik ve enteresan olayları anlattım bu kitapta. Mese-
la öğretmenlerimin okul dışında da yaşadıklarını öğrendiğimde çok şaşırmıştım, 
onları yazdım. Bizim mahalledeki Oturan Boğa’nın neden sürekli oturduğunu yaz-
dım falan işte...
Haaa unutmadan, bir de aylarca gizemini çözemediğim “Köşeyi Dönen Adam”ı 
yazdım. 
Bakalım siz çözebilecek misiniz bu adamın gizemini...

Merhaba Cankadaşlarım…
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