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2005 yılında kurulan Yerelsen bugün gelmiş olduğu imkân ve konum 
bakımından kamu işverenleri sendikacılığı alanında sağlam ve emin 
adımlarla yürüyüşüne devam ediyor. Gerek hukuki gerekse sosyal ve 
kültürel alanlarda yaptığımız hizmetler bu sağlam ve emin yürüyüşün 
en görünür sonuçlarından biri olarak meyvelerini veriyor. Dokuz yıllık 
zaman diliminde Türkiye’nin hemen her bölgesine ulaşan sendikamız, 
başta yaptığı toplu iş sözleşmeleriyle hukuki anlamda görülen eksikleri 
gidermiş ve mevcut uygulamalardaki konuları yasal çerçevede, makul 
olanın sınırlarına indirmiştir. 

Sendika olarak üyelerimizle olan irtibatı sadece teknik bir mesele 
olarak değerlendirmiyoruz. Kurumsal yapımızdaki gücü üyelerimizin 
samimi birlikteliğinden alıyor ve bünyemize katılan her yeni üyemizle 
gücümüze güç katıyoruz. Bu samimiyetin devamlılığı için yıl içerisin-
de çeşitli eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenleyerek her fırsatta 
üyelerimizi bir araya getirmeye gayret ediyoruz. Kurumsal birlikteliğin 
getirdiği resmi prosedürün yanına samimiyeti de koyarak yapılan her 
hizmetin başarılı sonuçlara yönelmesine çabalıyoruz.   

2015 yılına girdiğimiz şu günlerde, geçen yılların muhasebesini yaptığı-
mızda, birçok alanda somut ürünler ortaya çıkarmış bir kurum olmanın 
haklı gururunu yaşıyoruz. Dokuz yıllık geçmişiyle Yerelsen, kurumsal 
donanımı ve kültürel birikimiyle birçok yeniliğe imza atmış ve öngör-
düğü alanlarda kayda değer faaliyetler yürütmüştür. Bu dokuz yıllık 
zaman diliminde çalışma mevzuatından belediye kanununa, iş sağlığı 
ve güvenliğinden büyükşehir yönetici rehberine kadar birçok alanda 
kitaplar çıkarmıştır. Ayrıca üyelerinin personellerine yurtiçi ve yurtdı-
şı eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenlemiş ve altıncı sayısı olan 
Yerelden Değerler dergisiyle kurumsal niteliğini öne çıkaran sosyal ve 
kültürel faaliyetlere imza atmıştır. 

Yerelsen, gelmiş olduğu konum itibariyle kamu işverenleri sendikacılığı 
alanında Türkiye’nin en önemli bir kurumu olma özelliğini taşıdığının 
bilinciyle hareket ediyor ve bu bilinç çerçevesinde faaliyetlerini sürdü-
rüyor. Bu anlamda toplu iş sözleşmelerinde eğitim ve bilgilendirme fa-
aliyetlerine kadar sürdürdüğü her hizmeti titizlikle gündemine taşıyor. 

Dokuzuncu yıla girmenin heyecanını yaşadığımız şu günlerde dergimi-
zin altıncı sayısıyla karşınızda olmayı istedik. Daha önce de belirttiğimiz 
gibi dergimiz artık altı aylık periyodlarla yayınlanacaktır. Yılda iki sayı 
ile okur karşısına çıkmakla dergimizi daha zengin bir içeriğe bürüne-
ceğine inanıyoruz. Bu vesileyle okurlarımıza karşı kendimizi sorumlu 
hissediyor ve bu sorumluluğun en iyi şekilde ifa edilmesi için gayret 
gösteriyoruz. Bu sorumluluk sebebiyledir ki her sayımızı aynı heye-
can ve titizlikle çıkararak yaptığımız işin olumlu neticeler vermesini 
umuyoruz. Bu anlamda altıncı sayımızın herkese hayırlı olmasını dili-
yor, aynı heyecan ve duygularla bir sonraki sayımızda buluşmak üzere 
hoşçakalın diyoruz.
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Değerli dostlar,
Yerelsen olarak 2015 yılı itibari ile yeni bir döneme girmenin 
heyecanını yaşıyoruz. Dokuz yıllık başarılı bir süreci 
geride bırakan sendikamız işveren sendikacılığı alanında 
çalışmalarına her geçen gün biraz daha hız vererek 
istikametine devam etmektedir. 

Kuruluş amaçları arasında üyeleri adına toplu iş sözleşmesi 
yapmak prensibini koyan Yerelsen bu noktada onlarca 
toplu iş sözleşmesini başarıyla yürütmüş ve iş barışı adına 
önemli adımlar atmıştır.  İmzalanan sözleşmelerde üyeleri 
adına, önemli değişikliklere imza atan sendikamız, bizden 
önce yapılan toplu iş sözleşmelerindeki yasal dayanağı 
bulunmayan, uygulama imkânı olmayan, üyelerimizi 
bağlayıcı hükümleri temizlenmiş ve kamu yararına ciddi 
katkı sağlamıştır.

2005 yılından günümüze kadar üç olağan genel kurul ve 
üç olağanüstü genel kurul gerçekleştiren sendikamız eski 
sözleşmeleri günümüz şartlarına uygun, kamu yararı, iş 
güvencesi ve işverenin ödeme kabiliyeti gibi prensipleri 
dikkate alınarak revize etmiş ve imzalanan toplu iş 
sözleşmelerini Türkiye standartlarında uygulanabilir, işçi 
sendikalarıyla mutabakat halinde olan makul bir zemine 
oturtmuştur. Buradan sürece katkı veren muhatabımız tüm 
işçi sendikalarının temsilcilerine teşekkür ediyorum. 

Diğer yandan 2014 Aralık ayında yaptığımız 4. Olağan Genel 
Kurul seçimlerinde bize destek veren ve bugüne kadar 
yaptığımız tüm faaliyetlerde her zaman arkamızda duran, 
doğru yaptığımız her işte sonsuz desteklerini esirgemeyen 
üyelerimize ve belediye başkanlarımıza da şükranlarımı 
sunuyorum. Güzel netice almamız elbette ki değerli 
üyelerimizin bu kararlı tutumları sayesindedir. 

Sendika olarak yaptığımız çalışmaların sadece toplu iş 
sözleşmeleriyle sınırı olmadığı ortadadır. Bu anlamda 
üyelerimizi sendikamızın ilgi alanına giren her konuda temsil 
edilmesi amaçlanmış ve Yüksek Hakem Kurulu’na giden 
tüm sözleşmelerimizin birebir Ankara’da takip edilerek 
netice alınması yoluna gidilmiştir. Ayrıca üyelerimizin yargıya 
intikal eden konularında da hukuki destek sağlayarak 
tecrübelerimiz doğrultusunda gerekli hizmetler verilmiştir.  

Değerli dostlar;
Bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulduğumuz günden 
bu yana üye belediyelerimizin personellerine ve 
belediye başkanlarımıza yönelik eğitim ve bilgilendirme 
faaliyetlerimiz hız kesmeden devam ettirmenin kıvancını 
yaşıyoruz. Bu eğitim ve bilgilendirme seminerleri sayesinde 
hem sendikal alandaki istikametimiz sağlamlaştırılmış 
hem de üyelerimiz arasında birebir diyalogların oluşmasına 
zemin hazırlanmıştır. Sendikamız bu önemde birçoğumuzun 
şahit olduğu biçimde, Sakarya, Van, Bolu, Yalova ve 
Afyonkarahisar illerinde üye kuruluşların katılımıyla 6 
yurtiçi eğitim ve bilgilendirme programını gerçekleştirmiş 
ve yeni eğitim seminerlerinin gerçekleştirilmesine de 
devam edecektir. Yine bu süreçte üyelerimizin istifadesine 
sunulmak üzere çeşitli alanlarda kitaplar yayınlayarak 
bu alanda önemli bir boşluğun doldurmasına vesile 
olunmuştur.  Çıkardığımız kitapların yanında, üyelerimizle 
irtibatımızı güçlendirecek, üyelerimize mevzuat yönünden 
de fayda sağlayacak, yeni projelere hazırlamasına zemin 
hazırlayacak Yerelden Değerler isimli dergimiz yayın 
hayatına başlamış ve bu sayıyla beraber 6 ciltlik arşiv 
niteliğinde ürünler ortaya çıkarılmıştır.

Değerli dostlar,
Sendika olarak yaptığımız her faaliyeti amatör bir ruhun 
samimiyeti ile ele alarak profesyonel bir anlayışla 
neticelendirmeye gayret ettik. Bu anlamda Avrupa Birliği 
projelerine başvurarak kapsamlı projelerin başarıyla 
uyguladık. Samimiyetle ele alınan her meselenin sağlıklı 
sonuçlar doğuracağına inanan biri olarak her meselemizi 
zamanın ruhuna uygun bir perspektifle değerlendirmeye 
tabi tuttuk. Bu süreçte, samimiyetinden şüphe duymadığımız 

birçok belediye ve sendika ile proje ortağı olarak 
çalışarak işbirliği yaptık. Bu anlamda kendilerine özellikle 
teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. 

Yine bu süreçte, sendikamızın teşkilatlanmasına hız verdik. 
17 üye ile kurulmuş olan sendikamız, bugün itibari ile 
Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir,  
Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Düzce, 
Erzurum,  Isparta, İzmir, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, 
Manisa, Muğla, Muş, Ordu,  Rize, Sakarya, Samsun, Çankırı, 
Tokat, Uşak, Van, Yalova ve Şanlıurfa illerinde toplam 93 
üyesi bulunan büyük bir sendika haline gelmiştir. İnşallah 
önümüzdeki dönemde sendikamız tüm yurtta daha fazla 
örgütlemiş olarak V. Olağan Genel Kurula gidecektir. 

Bu dönemde, gerek sendikamız üyeleri arasında; gerekse 
yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri arasında çok 
düzeyli ve ahenkli bir çalışma ortamımız oldu. Geçen bu 
süreçte, her şeyden önce, sendikamızın kuruluşunda büyük 
destek veren değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız 
İbrahim Karaosmanoğlu’na, sendikamızın kurucusu ve 
İki dönem genel başkanlığını yapan Bursa Valimiz Münir 
Karaloğlu’na,  kurucu üyelerimize, tüm üyelerimize, 
Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Başkan ve üyelerine, 
siz değerli okurlarımıza ve sendikamız ekibine teşekkür 
eder saygılarımı sunarım.

Zeki TOÇOĞLU
Genel Başkan

BAŞKAN’DAN
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7Türkiye genelinde 90 üyesi bulunan Yerel Yöne-
timler Kamu İşverenleri Sendikası YERELSEN 
olarak 4. Olağan Genel Kurul Seçimlerini, Ko-
caeli Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçek-
leştirdik. Genel kurula; başta Genel Başkanı-
mız Zeki Toçoğlu olmak üzere Genel Başkan 
Vekilimiz Dr. Mustafa Çöpoğlu, üye belediye 
başkanlarımız ve delegeler katıldı.

Yoğun Katılım 
Yapılan genel kurula katılımın yüksek olduğu 
gözlendi. Sendikamızın yönetim, denetim ve di-
siplin kurulu üyelerinin yanı sıra sendikamıza 
üye belediye başkanları, belediye çalışanları, 
Türk-İş, Hak-İş ve Disk konfederasyonların-
dan; Türk-İş Marmara Temsilcisi Adnan Uyar, 
Genel-İş Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, 
Hizmet-İş Genel Mali Sekreteri Fahrettin Kü-
tükçü, Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkanı İdris 
Ersoy, Hizmet-İş Sakarya Şube Başkanı M. Me-
sut Gökdemir, Tes-İş Adapazarı Şube Başkanı 
İrfan Kabaloğlu, Belediye-İş Kocaeli Şube Baş-
kanı Osman Şar, Sağlık-İş Kocaeli Şube Baş-
kanı Bülent Gökmen, Koop-İş Adapazarı Şube 
Başkanı Şevket Ulusinan temsilcileri ile sendi-
ka temsilcileri ve basın mensupları iştirak etti.

Divan Başkanı Tahir Büyükakın Oldu

Üç yılda bir yapılan ve 90 üyenin oy kullanma 
hakkının bulunduğu kongrede, Genel Başkanı-
mız Zeki Topçoğlu, tek liste olarak seçime gir-
di. Yapılan kongrede divan başkanlığını Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir 
Büyükakın, divan katipliğini ise Bolu Belediye 
Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan ve Sapanca Be-
lediye Başkanı Aydın Yılmazer yaptı.

Başkan Toçoğlu’ndan Teşekkür

Başkan Toçoğlu, “Sendikamızda toplu iş söz-
leşmeleri, işçi sendikalarımız ile mutabakat 
içinde, kamu yararı dikkate alınarak, makul ve 
Türkiye standartlarında uygulanabilir sözleş-
meler haline getirildi. Eski sözleşmeler yenile-
nirken kamu yararı, iş güvencesi ve işverenin 
ödeme kabiliyeti gibi prensipler dikkate alına-
rak revize edildi. Yaptığımız tüm faaliyetlerde 
her zaman yanımızda duran, doğru yaptığımız 
her işte bize sonsuz destek veren üyelerimize 
ve belediye başkanlarımıza şükranlarımı sunu-
yorum” diye konuştu.

20-21 Aralık tarihlerinde Kocaeli Ticaret Odası’nda, üyelerimizin yoğun katılımıyla 4. Olağan 
Genel Kurul Seçimlerimizi gerçekleştirdik. İzmit İlçe Seçim Kurulu gözetiminde yapılan 
oylama sonucu genel başkanlığa Zeki Toçoğlu seçildi.
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Güzel Faaliyetler Yürüttük

Yerelsen olarak dokuzuncu yılı geride bıraktı-
ğımıza dikkat çeken Toçoğlu, “Bu süre zarfında 
güzel faaliyetler yürüttük. Sendikamız, kuruluş 
amaçlarını arasında bulunan üyeleri adına top-
lu iş sözleşmeleri imzalama yetkisiyle birçok 
sözleşme imzalamıştır. 

Bu sözleşmeler işçi sendikalarıyla kamu ya-
rarına uygun halde imzalanmış ve revize edil-
miştir. Sadece sözleşme ile kalmadık. Üyeleri-
mizin yüksek hakeme giden sözleşmelerini de 
takip ederek hukuki destek sunduk. Verimlilik 
ve tutumluluk ilkelerinden ödün vermedik. 
Sendikamızın gelirlerini hiçbir zaman boş yere 
kullanmadık. Geride bıraktığımız dönemde 
üyelerimiz arasında düzeyli ve ahenkli bir 
çalışma ortamımız oldu. Kurucu üyelerimize, 
yönetimimize, Denetim ve Disiplin Kurulu 
Başkan ve üyelerine ve sendikamız ekibine 
teşekkür ediyorum”  diye konuştu.

Kimse Hak Ettiğinden
Fazlasını İstemez

Türk-İş Marmara Temsilcisi Adnan Uyar da bir 
konuşma yaparak, “Sıkıntılı ve zor süreçler ge-
çiyoruz. Ülke büyüyor. YERELSEN ile yapılan 
sözleşmeler, çalışan ve işverenlerin yararına 
yapılıyor. Daha hukuki ve yasal bir iş yapılıyor. 
Sadece ve sadece çalışanın hak ve yararına ça-
lışmalarımız olmuştur. Bunun için var olmaya 
devam edeceğiz. Çünkü kimse hak edileni ver-
memezlik yapmaz. Ve kimse de hak ettiğin-
den fazlasını istemez” dedi. Ardından konuşan 
Genel- İş Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, 
“Gerektiğinde birbirimizin eksiklerini düzelte-
bildik. Biz işyerinde özellikle eğitimlerin veril-
mesini istiyoruz. Burada size bir görev düşüyor, 
bunu hatırlatmak istiyorum” dedi.

Zeki Toçoğlu Tek Aday

Genel Kurulun ikinci gününde İzmit İlçe Seçim 
Kurulu gözetiminde oylamaya geçildi. Genel 
Başkanımız Zeki Toçoğlu, 4. Olağan Genel Ku-
rul Seçimlerine katılarak oy kullandı. Kocaeli 
Ticaret Odası Konferans Salonu’nda gerçek-
leştirilen seçimlerde tek liste halinde genel 
başkanlığa yeniden aday gösterilen Başkan 
Toçoğlu, “YERELSEN Genel Başkanlığımın 
ikinci döneminde de yerel yönetimlerimizi za-
manın ruhuna uygun değişim ve gelişmeler 
ile buluşturmaya devam edeceğiz. Seçimlerin 
tüm sendika üyelerimize hayırlı olmasını dili-
yorum.” diye konuştu.
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Tüm Yurtta Örgütleneceğiz

Başkan Zeki Toçoğlu, “Geride bıraktığımız dö-
nemde sendikamız önemli değişimlere imza 
attı. Toplu iş sözleşmelerinde yasal dayana-
ğı olmayan uygulamalara son verdik. Türki-

ye standartlarında uygulanabilir sözleşmeler 
oluşturduk. İnşallah yeni dönem ile birlikte 
YERELSEN tüm yurtta daha fazla örgütlenmiş 
olarak 5. Olağan Genel Kuruluna gidecek. Bir 
kez daha üyelerimiz ve sendika ekibimize te-
şekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Genel kurul sonrası yapılan seçimlerde yönetim, denetim ve disiplin kurulu 
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

YÖNETİM KURULU

DENETİM KURULU LİSTESİ

DİSİPLİN KURULU LİSTESİ

ASIL

ASIL

ASIL

YEDEK

YEDEK

YEDEK

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı 

İZAYDAŞ Genel Müdürü

Bursa Osmangazi Belediye Başkanı

Gölcük Belediye Başkanı 

Arifiye Belediye Başkanı 

Söğütlü Belediye Başkanı

Sakarya Serdivan Belediye Başkanı

Adapazarı Belediye Başkanı

Gölköy Belediye Başkanı

Kocaeli Fuar Müdürü 

İSU Genel Müdürü

Sakarya Erenler Belediye Başkanı

OSKİ Genel Müdürü

SASKİ Genel Müdürü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri 

BELDE A.Ş. Genel Müdürü

Afyonkarahisar Belediye Başkanı

BUSKİ Genel Müdürü 

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 

SEKA PARK  A.Ş. Genel Müdürü

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri

BELPAŞ A.Ş. Genel Müdürü 

Gebze Belediye Başkanı

Sapanca Belediye Başkanı 

Darıca Belediye Başkanı

Ferizli Belediye Başkanı 

Zeki Toçoğlu

Muhammet Saraç

Mustafa Dündar

Mehmet Ellibeş 

İsmail Karakullukçu

Hüseyin Genç

Yusuf Alemdar

Süleyman Dişli

Ali Kemal Mert

Feyzi Utaş

İlhan Bayram 

Cavit Öztürk

Fatih Yörük 

Rüstem Keleş 

Tahir Büyükakın 

Kemal Yazıcı

Mustafa Çöpoğlu

Mehmet Yasin Özlü

Seyfettin Avşar

Nihat Seymen

Burhanettin Çoban

İsmail Hakkı Çetinkaya

Adnan Köşker

Aydın Yılmazer

Şükrü Karabacak 

Ahmet Soğuk 





Eyüp’te Sultan - Yavuz Altınışık
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01.01.2014 - 31.12.2016 tarihlerinde geçerli olacak 
3 yıllık olan ve Belde A.Ş. ile Hizmet -İş arasında 
süren 827 çalışanı ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi 
imzalandı.  

Belde A.Ş. ile Hizmet-İş arasında süren, 827 
çalışanı ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi gö-
rüşmeleri sonuçlandı. Antikkapı Restoran’ da 
yapılan törenle imzalar atıldı.

İmza törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Hizmet-İş 
Sendikası Genel Sekreteri Devlet Sert, Hizmet-
İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı İdris 
Ersoy, Belde A.Ş. Genel Müdürü Kemal Yazıcı, 
Belde A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Murat 
Uzar, Yerelsen Genel Sekreter Yardımcısı Yahya 
Bilgin Katıldı.

Bilindiği üzere 26 Aralık 2013 günü başlayan 
Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla 
sonuçlanması sonrasında arabulucuya 
giden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 
mutlu sona ulaşıldı. 01.01.2014 - 31.12.2016 
tarihlerinde geçerli olacak 3 yıllık olan Toplu 
İş Sözleşmesi imzalandı.

BELDE A.Ş.’DE SÖZLEŞME SEVİNCİ 
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RİZE BELEDİYESİ’NDE
İMZA COŞKUSU

ALTINNAL A.Ş.’DE 
ANLAŞMA SAĞLANDI

Sendikamız üyelerinde Rize Belediyesi’nde 
çalışanları ilgilendiren toplu iş sözleşmesi 
imzalandı. İlk oturumu 11 Ocak 2014 tarihinde 
Rize Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu’nda 
yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmesi 15 
Nisan 2014 tarihinde taraflar arasında varılan 
anlaşma sonucu masada bağıtlandı.

Sendikamız ile Hizmet İş sendikası arasında ger-
çekleşen ve 77 madden oluşan imza toplantısı-
na Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Hakan Zafer 
ile sendika Genel Sekreterimiz Mümtaz Uzun ve 
sendikamız uzmanları katıldı. İki yılı kapsayan 
sözleşmenin imza toplantısında Hizmet İş sen-
dikasından Trabzon Şube Başkanı Mehmet Ala-
ca, Hizmet İş Şube Sekreteri Burhanettin Avcı ve 
sendika temsilcileri de iştirak etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden 
Altınnal A.Ş.‘de toplu sözleşme görüşmelerinde 
anlaşma sağlandı. Sendikamız ile Toleyis 
Sendikası yetkilileri arasında 22 Ocak 2014 
tarihinde başlayan toplu iş sözleşmesi 
görüşmeleri 07 Mart 2014 tarihinde her iki 
tarafın da anlaşması sonucu masada bağıtlandı. 
43 asıl bir geçici maddeden oluşan sözleşme 
atılan imzalar sonunda yürürlüğe girdi. 

Sendikamız üyelerinden Sakarya’ya bağlı 
Ferizli Belediyesi’nde ilk oturumu 06 Ocak 
2014 tarihinde başlayan toplu iş sözleşmesi 
görüşmeleri 19 Mart 2014 tarihinde taraflar 
arasında varılan mutabakat sonucunda 
imzalandı. 

Sendikamız ile Belediye İş sendikası arasında 
yürütülen ve Ferizli Belediye Başkanlığı’nda 
gerçekleştiren imza törenine Ferizli 
Belediyesi’nden Belediye Başkanı Ahmet 
Soğuk, Başkan Yardımcısı Erdoğan Özkan, 
YERELSEN Genel Sekreteri Av. Mümtaz Uzun, 
Yahya Bilgin ve Hasan Tenlik katıldı. 61 asıl 1 
geçici maddeden oluşan sözleşmenin yürürlük 
süresi 2 yıl olarak belirlendi. 

FERİZLİ’DE YÜZLER GÜLDÜ

Sendikamız üyelerinden Sakarya’ya bağlı 
Arifiye Belediyesi’nde yürütülen toplu sözleşme 
görüşmeleri her iki tarafın anlaşması sonucu 
masada bağıtlandı.Sendikamız ile Hizmet-
İş Sendikası yetkilileri arasında yürütülen 
ve 77 maddeden oluşan toplu iş sözleşmesi 
Arifiye Belediyesi’nde düzenlenen toplantıda 
imzalandı. 

Atılan imzalar sonrasında açıklama yapan 
Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukcu 
sözleşmenin masada, karşılıklı anlaşarak 
bitmesinden duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek atılan imzaların her iki taraf için de 
hayırlı uğurlu olmasını diledi. 

ARİFİYE’DE MUTLU SON
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Sendikamızın yeni üyelerinden Konya’ya bağlı 
Beyşehir Belediyesi’nde belediye çalışanlarını 
ilgilendiren toplu iş sözleşmesi taraflar arasın-
da varılan mutabakat sonucunda imzalandı.

İlk oturumu 28 Ocak 2014 tarihinde başlayan 
sözleşme görüşmeleri ve 28 Şubat 2014 tari-
hinde Yerelsen ile Belediye İş Sendikası arasın-
da gerçekleştirilen oturumda imzalandı.

Görüşmelere Beyşehir Belediyesi’nden Bele-
diye Başkanı İzzet çakır, Mali Hizmetler Müdü-
rü İlhan Duran ile İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürü Nail Özkan’ın yanı sıra sendikamız 
uzmanlarından Yahya Bilgin ve Hasan Tenlik 
katıldı.

Beyşehir Belediyesi çalışanlarını temsilen Be-
lediye İş Sendikası’ndan Konya Şube Başkanı 
İbrahim Koral ile baştemsilci Durmuş Ön-
cü’nün de hazır bulunduğu toplantıda 59 asıl ve 
1 geçici maddeden oluşan toplu iş sözleşmesi 
imzalandı.

İmza töreninde konuşan Beyşehir Beledi-
ye Başkanı İzzet Taşcı, belediye çalışanları ile 
birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.“Biz her şeyden önce bir aileyiz” diyen 
Başkan Taşcı, belediyenin başkanından çaycı-
sına kadar tüm çalışanlarının şehirde yaşayan 
insanların hayat standardı ile yaşam ve hizmet 
kalitesini yükseltmek için çalışan insanlar ol-
duğunu belirtti.

Sendikamız üyelerinden Sakarya’ya bağlı 
Kocaali Belediyesi’nde yürütülen toplu iş 
sözleşmesi görüşmelerinde sona varıldı. İlk 
oturumuna 08 Ocak 2014 tarihinde başlanan 
görüşmeler 10 Mart 2014 tarihinde taraflar 
arasında sağlanan mutabakatla imzalandı.

77 maddeden oluşan ve 2 yılı kapsayan 
sözleşmenin imza toplantısına Kocaali 
Belediyesi’nden Ahmet Acar, Mali Hizmetler 
Müdürü Nizamettin Keleş, sendikamız Genel 
Sekreteri Mümtaz Uzun ve sendika uzmanları 
katıldı. Sendikamız ile Belediye İş sendikası 
arasında gerçekleştirilen imza toplantısına 
Belediye İş sendikasından Şube Başkanı Sinan 
Ay ve sendika temsilcileri iştirak etti. 

Sendikamız üyelerinden Sakarya’ya bağlı Ser-
divan Belediyesi’nde akdedilecek toplu söz-
leşme görüşmeleri nihayete erdi. Sendikamız 
ile Hizmet İş Sendikası yetkilileri arasında ilk 
oturumu 07 Şubat 2014 tarihinde gerçekleşen 
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 09 nisan 2014 
tarihinde Serdivan Belediyesi toplantı salonun-
da imzalandı.  İmza toplantısına Serdivan Bele-
diye Başkanı Yusuf Alemdar başta olmak üzere 
Genel Sekreterimiz Av. Mümtaz Uzun, sendi-
kamızın uzmanlarından Yahya Bilgin ve Hasan 
Tenlik katıldı. 

BEYŞEHİR’DE İLK
SÖZLEŞME İMZALANDI

KOCAALİ’DE İMZA HEYECANI

SERDİVAN’DA SÖZLEŞME 
TAMAM

Biz her şeyden önce bir aileyiz” diyen Başkan 
Taşcı, belediyenin başkanından çaycısına kadar 
tüm çalışanlarının şehirde yaşayan insanların 
hayat standardı ile yaşam ve hizmet kalitesini 
yükseltmek için çalışan insanlar olduğunu belirtti.



15

Sendikamız üyelerinden Kocaeli İl Özel 
İdaresi’nde uygulanmak üzere akdedilecek 
toplu iş sözleşmesi imzalandı. 

İlk oturumu 09 Ocak 2014 tarihinde yapılan 
sözleşme taraflar arasında varılan mutabakat 
sonucu 11 Mart 2014 tarihinde imzalandı. 

Genel sekreterimiz Av. Mümtaz Uzun, sendika 
uzmanlarımızdan Yahya Bilgin ve Hasan Tenlik 
katıldığı imza toplantısında Kocaeli İl Özel 
İdaresi’nden Genel Sekreter Burhan Eres, 
Genel Sekreter Yardımcısı İrfan Çakmak, 
İnsan Kaynakları Müdürü Kemal Durmuş ve 
Mali Hizmetler Müdürü Yüksel Beldüz hazır 
bulundu.

Sendikamız ile Kop İş Sendikası arasında 
gerçekleşen imza toplantısına İl Özel İdaresi 
çalışanlarını temsilen Kop İş Sakarya Şube 
Başkanı Şevket Ulusinan, Kop İş Sendikası 
Mali Sekreteri Celal Çobanoğlu ve sendika 
temsilcisi Atıf Kartal da iştirak etti. 

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ’NDE
ANLAŞMA SAĞLANDI

“6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi 
ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun“ uyarınca  tüzel kişiliği 
sona erdirelerek Yatırım İzleme ve Koordinasyon 
Başkanlığı‘na dönüştürülen Kocaeli İl Özel 
İdaresi‘nde son sözleşme yapıldı.

Sendikamız üyelerinden Başiskele 
Belediyesi’nin iştirakçi kuruluşu BİAŞ’ta 360 
işçiyi kapsayan 44 esas toplu iş sözleşmesi 
imzalandı.

11 Mart 2014 tarihinde başlayan sözleşme 
sürecinde işveren adına görüşmelere katılan 
sendikamız ile Hizmet-İş Sendikası arasında 
gerçekleşen toplu iş sözleşmesi  15 Ağustos  
2014 tarihinde imzalandı.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Biaş 
çalışanları ve genel sekreterimiz Mümtaz Uzun 
ile  Cavit Tokpınar’ın hazır bulunduğu sözleşme 
imza programına Hizmet İş Sendikası Kocaeli 
Şube Başkanı İdris Ersoy, yönetim kurulu 
üyeleri ve çok sayıda çalışan katıldı. 

Başiskele Belediyesi şirket personelini 
temsilen sendikamız ile Hizmet İş Sendikası 
arasında imzalanan sözleşme sonrası konuşan 
Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, 
“BİAŞ şirketimizde çalışan personelimiz için 
günün şartlarında çok iyi bir değerde sözleşme 
imzaladık. Bugüne kadar BİAŞ bünyesinde 
çalışan arkadaşlarımız huzur içerisinde, 
gecikmeden, alın terleri kurumadan ücretlerini 
aldılar” dedi.

İşçilerin yeni ücretlerini de aynı şekilde 
alacaklarını belirten Ayaz, “Kendilerine ve 
ailelerine hayırlı olsun. Hakkıyla çalışıp 
kazanan bütün arkadaşlarımıza analarının ak 
sütü gibi helali hoş olsun” diyerek konuşmasını 
noktaladı.  Genel Sekreterimiz Mümtaz Uzun 
ise yapılan sözleşmenin günümüz şartlarına 
uygun bir içerikte olduğunu vurgulayarak 
sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı uğurlu 
olmasını diledi. 

BİAŞ’TA 
İMZALAR ATILDI
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Belediyesi’nde uygulanmak üzere akdedilecek 
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sona erdi. 

Osmangazi Belediyesi’nde işveren adına 
görüşmelere katılan sendikamız ile Hizmet-
İş Sendikası arasında gerçekleşen toplu 
iş sözleşmesi 03 Temmuz 2014 tarihinde 
Osmangazi Belediyesi’nde yapılan törenle 
imzalandı.

İmza törenine Osmangazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar, başkan yardımcısı Mehmet 
Çoban, Genel Sekreterimiz Av. Mümtaz Uzun 
ve Hizmet – İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet 
Keskin katıldı.

İki yıllığına düzenlenen ve 70 maddeden oluşan 
sözleşmenin imzalanması öncesinde başkan 
Dündar şu açıklamayı yaptı: “Çalışanlarımızın 
güzel, temiz ve düzgün ortamlarda 
çalışmasına olanak sağlamak bizlerin görevi. 
Çalışanlarımızın haklarını koruyarak, onların 
daha iyi şartlarda çalışmasını temin ederek 
en iyi hizmeti üretmeyi hedefliyoruz. Beş yıldır 
vatandaşa hesap veriyoruz.

OSMANGAZİ’DE İMZALAR ATILDI

Her gün vatandaşın içindeyiz. Devlet dediğiniz 
zaman vatandaşın aklına belediye gelir. 
Dolayısıyla vatandaşın ilk geldiği yer de 
belediyedir ve buraya gelen kişi buradan hizmet 
bekler.”

Başkan Dündar: “Çalışanlarımızın bundan sonra da aynı hizmeti daha da yükselterek vatandaşa 
sunacaklarına inanıyorum. Çünkü bizim işimiz vatandaşa hizmet. Devletin direkt vatandaşla buluştuğu 
nokta belediyelerdir. O yüzden vatandaşa verilen hizmetin aksamadan en etkili bir şekilde yürümesi takip 
ettiğimiz diğer bir konudur. „
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“İşimiz vatandaşa hizmet”

Hizmet noktasında çalışanların bir eksiğini ya 
da kusurunu görmediğini dile getiren Başkan 
Dündar sözlerine şöyle deva etti: 

“Çalışanlarımızın bundan sonra da aynı hizmeti 
daha da yükselterek vatandaşa sunacaklarına 
inanıyorum. Çünkü bizim işimiz vatandaşa 
hizmet. Devletin direkt vatandaşla buluştuğu 
nokta belediyelerdir. O yüzden vatandaşa 
verilen hizmetin aksamadan en etkili bir şekilde 
yürümesi takip ettiğimiz diğer bir konudur. 
İşçilerimizle birlikte uyumlu bir şekilde 
anlaşarak bir toplu sözleşme imzalıyoruz. 

Memur sözleşmesinde olduğu gibi işçilerimize 
de yine en üst düzeyde zam veriyoruz. İşçinin 
esas hakkı iştir, emektir. Emeği acaba aynı 
şekilde veriyor mu?  Sözleşme imzalarken, 
bu ücreti istiyorum derken aynı mücadeleyi işi 
içinde veriyor mu? Bu mücadeleyi veriyorsa 
verilen zam helaldir. Eğer bu mücadeleyi 
vermiyorsa o zaman burada bir soru işaretimiz 
vardır demektir. 

Biz hizmet istiyoruz. Bu düşünce çerçevesinde 
iş yapanın, işi yürütenin yanında yapmayanın 
da karşısında olduğumuzu belirterek yapılan 
sözleşmenin hepimize hayırlı olmasını 
diliyorum.”

Başkan Mustafa Dündar’ın konuşmasından 
sonra söz alan Genel Sekreterimiz Av. 
Mümtaz Uzun Yerelsen olarak Osmangazi 
Belediyesindeki ilk sözleşmemiz olduğunu 
dile getirerek bu ilk sözleşmenin karşılıklı 
anlaşmayla bitmiş olmasından mutluluk 
duyduğunu ve yapılan sözleşmenin belediye ve 
çalışanlarına hayırlı uğurlu olmasını dilediğini 
söyledi.

Hizmet – İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet 
Çoban ise; sözleşmenin başından sonuna kadar 
olumlu bir şekilde sonuçlanması için destek 
veren sayın başkan ve yöneticilere teşekkür 
ettikten sonra Osmangazi Belediyesi’nde 
karşılıklı anlaşma ile imzalanan sözleşmenin 
herkese hayırlı olmasını diledi.  Atılan imzaların 
sonunda Hizmet – İş Şube Başkanı Mehmet 
Çoban tarafından Osmangazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar’a plaket takdim edildi.
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Sendikamızın üyelerinden Başiskele 
Belediyesi’nde 77 çalışanı ilgilendiren toplu iş 
sözleşmesi görüşmeleri başarıyla tamamlandı. 

İşçi tarafını temsil eden Hizmet-iş sendikası 
yetkilileriyle yürütülen görüşmeler varılan 
mutabakat sonucu 03 Eylül 2014 tarihinde toplu 
iş sözleşmesi imza töreni yapıldıyapılan imza 
töreniyle sona erdi. Başiskele Belediyesi’nde 
işveren adına görüşmelere katılan sendikamız 
ile Hizmet-İş Sendikası arasında gerçekleşen 
imza törenin 03 Eylül 2014 tarihinde Gölcük 
Belediyesi’nde yapılan geniş katılımlı törenle 
imzalandı.
 
Başiskele Belediyesi Hizmet Binası’nda yapılan 
imza törenine Genel Sekreterimiz Mümtaz 
Uzun, sendika uzmanları Mete Bilgin, Yavuz 
Altınışık, Cavit Tokpınar ve Murat Arslan’ın yanı 
sıra Başiskele  Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, 
Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri 
ve  Hizmet  İş sendikası   yöneticileri katıldı.

Sözleşme görüşmelerini yürüten taraflara 
teşekkür eden Ayaz, özellikle Yerelsen’in 
sözleşme görüşmelerindeki önemine vurgu 
yaparak, sözleşmenin taraflara hayırlı olmasını 
diledi.

BAŞİSKELE’DE
SÖZLEŞME COŞKUSU

Sendikamız üyelerinden Ordu’ya bağlı Gölköy 
Belediyesi’nde uygulanmak üzere akdedilecek 
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sona erdi. 
Sendikamız ile Belediye-İş Sendikası arasında 
gerçekleşen toplu iş sözleşmesi 15 Nisan 2014 
tarihinde Gölköy Belediyesi’nde yapılan toplantı 
sonucunda anlaşmaya varılarak imzalandı. 

Sendikamız ile Belediye İş sendikası arasında 
gerçekleşen anlaşma toplantısında Gölköy 
Belediye Başkanı Ali Kemal Mert, başkan 
danışmanı M. Emre Ömerustaoğlu ile 
sendikamızdan Hasan Tenlik ve Yavuz Altınışık 
hazır bulundu. 

GÖLKÖY’DE
ANLAŞMA SAĞLANDI

Sendikamız üyelerinden Hendek Belediyesi’nde 
uygulanmak üzere akdedilecek toplu iş 
sözleşmesi görüşmeleri sona erdi. Hendek 
Belediyesi’nde işveren adına görüşmelere 
katılan sendikamız ile Hizmet-İş Sendikası 
arasında gerçekleşen ve 70 belediye işçisini 
ilgilendiren toplu iş sözleşmesi 17 Temmuz 
2014 tarihinde Hendek Belediyesi’nde 
imzalandı. Hendek Belediye Başkanı Ali İnci, 
Yerelsen Genel Sekreter Yardımcısı Yahya 
Bilgin, Uzman Cavit Tokpınar’ın attığı imzalarla 
toplu iş sözleşmesi tamamlandı. 

HENDEK’TE İMZA TÖRENİ
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Sendikamızın üyelerinden Gölcük Belediyesi’n-
de toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sona erdi. 
Gölcük Belediyesi’nde işveren adına görüşme-
lere katılan sendikamız ile Hizmet-İş Sendikası 
arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi 04 
Temmuz 2014 tarihinde Gölcük Belediyesi’nde 
yapılan geniş katılımlı törenle imzalandı. İmza 
törenine Gölcük Belediye Başkanı Mehmet 
Ellibeş, başkan yardımcısı İbrahim Tek-
taş, Genel Sekreterimiz Av. Mümtaz Uzun ve 
sendika uzmanlarımızdan Yahya Bilgin, Hasan 
Tenlik, Mete Bilgin ve Yavuz Altınışık katıldı. 
Diğer yandan Hizmet – İş Sendikası’ndan Şube 
Başkanı İdris Ersoy ve sendika temsilcileri de 
törende hazır bulundular.

“Bir yol eksik olsun ama ücretler
zamanında ödensin”

İki yıllığına düzenlenen ve 50 maddeden oluşan 
sözleşmenin imzalanması öncesinde başkan 
Ellibeş Gölcük Belediyesi’nde çalışanların alın 
teri kurumadan ücretlerini ödemek gibi bir 
irade ortaya koyduklarını ve bu konuda şimdiye 
kadar da başarılı olduklarını söyledi. Başkan 
Ellibeş sözlerine şöyle devam etti: “Yani ayın 
on beşinde çalışan arkadaşımız bankamatiğe 
gittiğinde parasını yatırılmış olarak görmesini 
hedefledik. Yüce Rabbime sonsuz şükürler 
olsun ki göreve geldiğim ilk günden bugüne 
bana bunu nasip etti. Bir yol eksik olsun, bir 
köprü noksan olsun ama çalışan arkadaşlarımız 
alın terinin karşılığını zamanında alsın.

Yeni dönemde de maaşları zamanında ödeme 
hedefini koyduklarını ifade eden Başkan Ellibeş 
“Toplu sözleşmeler pazarlık sürecidir. Çok 
şükür çalışanlarımızla yine orta bir noktada 
buluştuk.

Arkadaşlarımızın istek ve beklentilerini 
yüzde yüz karşılayacak bir sözleşme değilse 
de beklentilerini karşılayacak bir sözleşme 
yapıyoruz.

Yüce Rabbim önümüzdeki süreçte daha iyi 
imkânları bize nasip eder de biz de paylaşırız 
sizlerle. Gelecekte daha iyi sözleşmeler 
yapacağımıza inanıyorum. Bu süreçte 
yardımlarını eksik etmeyen YERELSEN 
ve Hizmet-İş sendikalarına teşekkür 
ediyorum.  Özellikle Yerelsen geldikten sonra 
toplu sözleşmelerimizin daha profesyonel 
yürütüldüğüne şahit olduk. Bu anlamda 
emeklerinden dolayı YERELSEN ekibine de çok 
teşekkür ederiz.” dedi.

Mehmet Ellibeş’in konuşmalarından sonra 
Hizmet – İş Şube Başkanı İdris Ersoy söz aldı. 
Ersoy; “Yaklaşık 3,5 aydır süren bir sözleşmeyi 
masada bitirmenin mutluluğu içindeyiz. Her ne 
kadar herkesi tam anlamıyla memnun edecek 
bir sözleşme ortaya koymak mümkün olmasa 
da en iyi sözleşme masada biten sözleşmedir. 
Bu süreçte katkılarını esirgemeyen belediye 
başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşek-
kür ediyorum” dedi.

İdris Ersoy’dan sonra konuşan Genel 
Sekreterimiz Mümtaz Uzun yapılan sözleşme-
nin öncelikle belediye ve çalışanlarına hayırlı 
olmasını dileyerek sözlerine şu şekilde devam 
etti: “Gölcük Belediyesi’nde yapılan toplu iş 
sözleşmesi özellikle idari maddeler açısından 
başka sözleşmelere örnek gösterilecek ideal bir 
duruma geldi. Bu açıdan da güzel bir sözleşme 
oldu. Hepimize hayırlı uğurlu olsun.” Yapılan 
konuşmaların ardından imzalar atılarak tören 
sona erdi.

GÖLCÜK’TE İMZA SEVİNCİ
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2015 YILINDA UYGULANACAK
İŞÇİLİK GÖSTERGELERİ

ASGARİ ÜCRET
31.12.2014 tarih ve 29222 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Ka-
ran gereğince 2015 yılında uygulanacak asgari ücret düzeyleri aşağıda gösterilmiştir.

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

SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ ALT VE ÜST SINIRLARI

01.01.2015 -30.06.2015

01.07.2015 -31.12.2015

01.01.2015 -30.06.2015

01.07.2015 -31.12.2015

Günlük (TL)

Günlük (TL)

Günlük (TL)

Günlük (TL)

Günlük (TL)

Günlük (TL)

Alt Sınır

Alt Sınır

Üst Sınır

Üst Sınır

40,05

42,45

40,05

42,45

260,33

275,93

1.201,50

1.273,50

1.201,50

1.273,50

7.809,90

8.277,90

Aylık (TL)

Aylık (TL)

Aylık (TL)

Aylık (TL)

Aylık (TL)

Aylık (TL)
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AYLIK KATSAYILAR
01.01.2015-30.06.2015 döneminde geçerli olmak üzere;
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 154 üncü maddesi uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer 
alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsa-
yısı (0,079308), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,24144), 
iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde 
uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,025149) olarak yeniden belirlenmiştir.

GELİR VERGİSİNE TABİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİNDE ESAS ALINAN TARİFE
30.12.2014 tarih ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “287 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği 
gereğince Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi ücret gelir-
lerinin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2015 takvim yılı ücret gelirlerinin vergilendirilme-
sinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİM ORANLARI
5234 sayılı Kanunun 19. maddesi uyarınca işsizlik sigortası prim oranları, 01.01.2015 tarihinden 
itibaren % 1 sigortalı, % 2 işveren, % 1 devlet payı olarak uygulanmaya devam edecektir.

KIDEM TAZMİNATI

12.000 TL’ye kadar

(1500 göst. + 8000 Ek göst.) x 0,079308 katsayı 753,43 TL
1.506,85 TL
1.241,44 TL

39,65 TL

(1500 göst. + 8000 Ek göst.) x 0,079308 katsayı x %200
1000 taban aylık gösterge x 1,24144 taban aylık.katsayı
500 kıdem gösterge x 0,079308 katsayı
Kıdem Tazminatı Tavanı 3.541,37 TL

29.000 TL’nin 12.000 TL’si için 1.800 TL, fazlası için
66.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL
(ücret gelirlerinde 106.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL), fazlası

66.000 TL’den fazlasının 66.000 TL’si için 15.190 TL (ücret gelirlerinde 
106.000 TL’den fazlasının 106.000 TL’si için 25.990 TL), fazlası

% 15
% 20

% 27

% 35

01.01.2015 -30.06.2015
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SGK primine esas kazançlardan istisna tutulacak yemek, çocuk ve aile yardımları asgari ücrete 
bağlı olup, asgari ücretteki artışa paralel olarak yıllar itibarıyla değişmektedir.
2015 yılında uygulanacak asgari ücrete göre, yemek, çocuk ve aile yardımlarının SGK primine 
esas kazançlara dahil edilmeyecek tutarları aşağıdadır. (5510 sayılı Kanun Md.80)

30.12.2014 tarih ve 29221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 287 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği 
gereğince Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan işveren-
lerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek 
suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere 13,00 
TL olarak tespit edilmiştir.

Yemek parası (Günlük):
01.01.2015 ila 30.06.2015 tarihleri arasında; 40,05 TL x % 6 = 2,40 TL 01.07.2015 ila 31.12.2015 
tarihleri arasında; 42,45 TL x % 6 = 2,55 TL

Çocuk yardımı (Aylık):
01.01.2015 ila 30.06.2015 tarihleri arasında; 1.201,50 TL x % 2 = 24,03 TL 01.07.2015 ila 31.12.2015 
tarihleri arasında; 1.273,50 TL x % 2 = 25,47 TL

Aile yardımı (Aylık):
01.01.2015 ila 30.06.2015 tarihleri arasında; 1.201,50 TL x %10 = 102,15 TL 01.07.2015 ila 31.12.2015 
tarihleri arasında; 1.273,50 TL x %10 = 127,35 TL

MEMURLAR İÇİN ÇOCUK ZAMMI

MEMURLAR İÇİN AİLE YARDIMI

SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇLARA DÂHİL EDİLMEYECEK YEMEK, ÇOCUK,
AİLE YARDIMLARI

HİZMET ERBABINA İŞYERİ VEYA İŞYERİNİN MÜŞTEMİLATI DIŞINDA KALAN YERLERDE YEMEK 
VERİLMEK SURETİYLE SAĞLANAN MENFAATLERE İLİŞKİN İSTİSNA TUTARI

0-6 yaş grubu (72 ay dâhil) (500 Gösterge x 0,079308 Katsayı)

2134 gösterge x 0,079308 katsayı

6 yaş üzeri (250 Gösterge x 0,079308 Katsayı)
39,65 TL/Ay

169,24 TL/Ay

19,83 TL/Ay

01.01.2015 - 30.06.2015

01.01.2015 - 30.06.2015
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30.12.2014 tarih ve 29221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 287 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği 
gereğince Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2015 
takvim yılında uygulanmak üzere;

30.12.2014 tarih ve 29221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 58 seri nolu Damga Vergisi Genel 
Tebliği gereğince maaş ve ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ikramiye, yemek, harcırah, tazminat 
ve benzeri (avans olarak ödenenler dahil) paralar için verilecek makbuzlar ile bu paraların nakden 
ödenmeyerek cari hesaplara nakledildiği kağıtlar için uygulanan damga vergisi oranı 01.01.2015 
tarihinden itibaren binde 7,59 olarak uygulanacaktır.

olarak tespit edilmiştir.

ENGELİLİK İNDİRİMİ

ÜCRETLİLER İÇİN DAMGA VERGİSİ ORANI

Birinci derece engelliler için

Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar
Ek göstergesi 5800 (dahil)-8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar
Ek göstergesi 3000 (dahil)-5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar
Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar
Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar

880 TL

43,00
40,00
37,50
33,00
32,00

440 TL
200 TL

İkinci derece engelliler için
Üçüncü derece engelliler için

Ek Gösterge/Derece

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (H) Cetveli
(01.01.2015-31.12.2015)

Tutarı TL
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Yavuz Altınışık / Afyon
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“Halkla İlişkiler nasıl ortaya çıkmıştır?” 
sorusuna verilebilecek en güzel cevap “halkla 
ilişkilerin insanlığın var oluşuyla ortaya çıktığı 
ve başladığı” şeklinde olmalıdır.

İnsanların topluluk halinde yaşama gerekliliği 
birbirleriyle ilişki içerisine girmelerine neden 
olmuş, zamanla yöneten-yönetilen ilişkisinin 
ortaya çıkması ile iletişim ve halkla ilişkileri 
etkin bir araç haline dönüştürmüştür.

1900’lü yıllara gelindiğinde kamuoyunu 
dikkate almayan ve kamuoyunun desteğini 
kazanamayan yönetim ve şirketlerin yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıya kalmaları da modern 
anlamda halkla ilişkilerin doğuşuna neden 
olmuştur. 

Günümüzün hızla gelişen dünyasında halkla 
ilişkiler özel sektörde ve kamusal alanda 
aynı amaç için yani kurum ya da kuruluşların 
devamlılığını sağlamak için çalışmaktadır. 

Nedir bu halkla ilişkiler?
20. yüzyılda gerçekleşen siyasal, ekonomik ve 
sosyal gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya 
çıkan ve zamanla yaygınlaşan bir disiplindir. 
Tanım olarak herkesin verebileceği bir cevabı 
olan halkla ilişkiler kavramı ile ilgili Amerikan 
Halkla İlişkiler Birliği’nin yaptığı araştırma 

sonuca göre 200 civarında tanım yapıldığı 
bilinmektedir.

Özetle iki tanımı aktaracak olursak;

“Halkla ilişkiler önceden planlanmış çalışmaları 
sürdürerek halkla kurum arasındaki karşılıklı 
anlayış ve iyi niyeti sağlama çabalarıdır (Jefkins, 
1992: 7)

“Halkla İlişkiler kişi veya kuruluşun amaçlarını 
gerçekleştirmesine yardımcı olan, önem sırası kimi 
zaman tüketici, kimi zaman dağıtımcı ve çalışanlar 
gibi, kuruluşun yapısına göre değişkenlik gösteren 
hedef kitlelerle gerçekleştirilen stratejik iletişim 
yöntemidir” (Peltekoğlu 2004: 6).

Halkla ilişkilerin temel amacı kamuoyunda kişi ya 
da kurumla ilgili olumlu imaj oluşturmaktır. Sonuç 
olarak halkla ilişkiler “mutlu çevre” ve “mutlu 
insan” oluşturmak suretiyle uzun vadede sonuç 
almaya dönük faaliyetleri içerir.  

Belediyelerin öznesi insandır. Amaç ise insana 
hizmet etmektir. Klasiktir ve bilinen bir gerçektir 
ama yine de hatırlatalım, belediyelerin öznesi 
insan olduğuna göre belediye yöneticilerinin 
ve belediye çalışanlarının “halka hizmet, 
hakka hizmet” anlayışını şiar edinmeleri 
gerekmektedir.

Mutlu Çalışanlar
Mutlu Müşteriler Yaratır

Yusuf YAZICI
İZAYDAŞ / KOCAELİ
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Belediye hizmetlerinin kalitesinin artırılması 
ve müşteri yani halkın memnuniyetinin 
sağlanabilmesi halkla ilişkiler faaliyetlerinin 
etkinliğiyle gerçekleştirilmektedir.

Bir başka ifadeyle etkin ve başarılı halkla 
ilişkiler faaliyetleri tüm sektörlerde olduğu 
gibi belediye hizmetlerinin de kalitesinin 
artırılmasında anahtar rol oynamaktadır. 

Bu bölüme kadar halkla ilişkilerin doğuşu, 
tanımı ve belediyelerde halkla ilişkiler 
konusunu kısaca bir özetlemiş olduk.

Aslında gelmek istediğim diğer konu ise 
belediyelerde kurulan halkla ilişkiler birimlerinin 

belediye çalışanlarına dönük faaliyetlerde 
bulunmamasıdır. Belediyelerimizde çok farklı 
eğitimler almış, farklı yetenekleri olan, farklı 
istek, arzu ve ihtiyaçlara sahip kişilerin uyum 
içinde çalışmaları beklenmektedir (Özgen ve 
Öztürk, 1994:9).

Personelin kendi içinde yaşanabilecek 
olumsuzlukların (çatışma ve sürtüşmelerin) yanı 
sıra; halkla yaşanabilecek sıkıntıların ortadan 
kaldırılması veya en aza indirilmesi için kurum 
içi halkla ilişkiler çalışmalarına önem verilmesi 
gerekmektedir.

Önemli olan belediye çalışanlarının kalbinin 
kazanılarak, bu doğrultuda kusursuz hizmet 
verilmesi gerekliliğidir. Nitekim çalışanların kalbinin 
kazanılması da halkla ilişkiler faaliyetlerinin görev 
ve sorumlulukları arasında gelmektedir.

Zira Halkla ilişkilerin “mekanik insan” yerine 
“sosyal ve mutlu insan” ilkesini egemen 
kılmaya çalışması insana verdiği değerin bir 
göstergesi olmaktadır.

Kısacası bu iki yönlü halkla ilişkiler ile gerek 
çalışanlarla yönetim arasında gerekse 
belediye ile halk arasında köprü vazifesi yerine 
getirilmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki 
“mutlu çalışanlar mutlu müşteriler yaratır”.

Özel sektörün kabullenip uyguladığı bu ilkeyi 
kamu kurumları olan belediyeler ve yan 
kuruluşlarının benimsemesi kaçınılmazdır. 
Artık belediyelerin oluşturduğu halkla 
ilişkiler birimleri halkı dış müşteri, belediye 
çalışanlarını da iç müşteri olarak görmeleri ve 
buna göre çözümler üretmeleri gerekmektedir. 

Çoğu zaman şahit olunan bir durumu 
paylaşalım. Belediye başkanlarının dışa dönük 
olarak vatandaş ile olan iletişimi oldukça 
kuvvetli ve halk tarafından sevilmektedirler. 
Fakat belediye çalışanları ile iletişimi 
konusunda aynı şeyler söylenemez ve çoğu kez 
görmekteyiz ki sorunlar yaşamaktadırlar.

Bu konu üzerine haddimiz değil belki ama 
belediye başkanları ve yöneticilerine birkaç 
tavsiyemiz olacak.

Halkla ilişkiler faaliyetlerini halka dönük 
başarılı bir şekilde devam ettirirken içe 
dönük belediye çalışanlarına da bir takım 
özel faaliyetler yapmaları gerekmektedir. 
Özel gün ve etkinlikler fark yaratır çünkü. 
Minik kutlamalar, aile günleri, özel günlerinde 
çalışanların hatırlanması vb. organizasyonlar 
birlikteliği güçlendirir.

Moral ve motivasyonu artırıcı bu tip kutlamalar 
ekip ve kurum ruhunu canlandırır. Çalışanların 
“ben” yerine “biz” bilincine ulaşmalarına 
yardımcı olur.

Bazen ellerinizi çalışanlarınızın omuzlarına 
koyun. Bu onlara iyi gelecek ve sizin bu 
sevimli anlayışınızı halkada hissettirecektirler. 
Belediye çalışanlarının mutlu olması onları 
halka hizmete ve güler güzlü belediyecilik 
anlayışına teşvik edecektir.                          



28

Osmanlı’dan Günümüze 

Türk Kahvesi
İlk olarak Habeşistan’da keşfedilen kahvenin 
başlangıçta yiyecek olarak tüketildiği bilin-
mektedir. Daha sonraki dönemlerde ise mey-
velerinin kaynatılmasıyla elde edilen suyunun 
tıbbî amaçlarla kullanılmış ve bu vesileyle 
kahve sihirli meyve olarak adlandırılmıştır.  
15. yüzyılın başlarında Yemen ve civarında 
yaygınlaşan kahve, 16. yüzyılın başlarında 
Mekke ve Kahire’ye götürülmüş ve 
aynı yüzyılın ortalarında İstan-
bul’a getirilmiştir. Avrupanın 
çeşitli merkezlerine ise 17. 
Yüzyıldan itibaren özellikle II. 
Viyana Kuşatmasını takiben 
İstanbul üzerinden ulaşmıştır.
 

Kahvenin Yemenli bir çoban tarafından bu-
lunduğuna dair rivayet vardır. Rivayete göre 
Yemen’in dağlık bölgelerinde yaşayan bir ço-
ban, bir ağacın meyvelerinden yiyen keçilerinin 
daha dinç ve daha hareketli ve geceleri daha 
az uyur hale geldiklerini görür. Daha sonra bu 
ağacın meyvelerinden hem kendisi yer hem de 
başkalarına da ikram ederek kahvenin yaygın-

laşmasına neden olur.  

Türk kahvesinin günümüzde de en ünlü isimlerinden biri 
olan Kurukahveci Mehmet Efendi, kahveyi ilk kez dolap-
larda kavurup değirmende döverek geniş çapta üretime 
geçen kişi olmuştur. 1871 yılında kahveyi hazır olarak müş-

terilerine sunan Mehmet Efendi’n 
şöhreti kısa sürede yayılarak 

tüm ülkede, “Kurukahveci 
Mehmet Efendi” diye anıl-

maya başlanmıştır.

Arapçada ‘uyaran, dinçleştiren’ manala-
rına gelen “kahveh” kelimesiyle isim-
lendirilen bu bitki, daha sonraları içe-
cek olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
Bir rivayete göre de kahve kelimesi-
nin, kahvenin ilk bulunduğu yer olan 
Etiyopya’nın ‘Kaffa’ köyünden geldiği 
söylenmektedir.  Türklerin kahveyle ta-

nışması, 16. yüzyılda Kanunî Sultan Sü-
leyman devrine denk gelmektedir. 

Yemen Valisi Özdemir Paşa tarafından İs-
tanbul’a getirilen kahve Türklerin kendile-

rine mahsus pişirme usulünden dolayı Türk 
kahvesi olarak isimlendirilmiştir 19. yüzyıl 

sonlarına çiğ çekirdek olarak satılan kadar 
Türk kahvesi, kahve tavalarında kavrulduktan 

sonra, dibekler ya da el değirmenlerinde çekile-
rek içilebiliyordu. 
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Osmanlı’nın Dünyaya Hediyesi:
Türk Kahvesi
 
Kahvenin Avrupa’daki serüveni, 17. yüzyılın 
başlarında Venedikli tüccarlar tarafından Ana-
dolu üzerinden yapılan ticari ilişkilerle başla-
mış ve 18. yüzyılın ilk yıllarından itibaren kahve 
içimi Avrupa’da gittikçe yaygın hale gelmiştir. 

Zamanla Avrupalılar da kahveye kendi kültür-
lerinden bir şeyler katarak kahve için değişik 
ve hızlı çalsan makineler geliştirmişlerdir. 
Espresso, cappucino, filtre kahve ve granül 
kahve çeşitleri de böyle ortaya çıkmıştır.  Kah-
ve, İngilizcede “coffee”, Fransızcada “cafe”, 
Almancada “kaffe”, Macarcada “kave” olarak 
isimlendirilir.

Kahvenin Üretildiği Yerler 
 
17. yüzyılın sonlarına kadar sadece Yemen’de 
yapılan kahve üretimi, kahve tüketiminin za-
manla yaygınlık kazanması üzerine üretim 
alanları genişlemiştir. Önce Seylan’da (Sri Lan-
ka), sonraki yıllarda Cava Adası (1696), Surinam 
(1718), Martinik (1723), Brezilya (1727), Jamai-
ka (1730), Küba (1779), Venezüella (1784), Mek-
sika (1790) ve Kolombiya’ da (18. yy sonları) 
kahve ziraatına başlanmıştır.

Günümüzde kahve üretiminin zirvesinde 
ise Brezilya vardır. Brezilya’yı sırasıyla 
Kolombiya ve Endonezya takip etmek-
tedir. Kahve üreten diğer önemli ülke-
ler ise Meksika, Fildişi Kıyısı, Etiyopya, 
Uganda ve Guatemala’dır. Bir za-
manlar kahve üretimini elinde 
tutan Yemen, günümüzde 
ilk onda bile yer al-
mamaktadır.

Türk Kahvesinin Fayda ve Zararları

Uzmanlar, bilhassa filtre edilmiş kahvele-
rin çok fazla tüketilmesinin sağlığa zarar-
lı olduğu konusunda birleşmektedir. Oysa 
dozunda içildiği takdirde Türk kahvesinin 
sağlığı tehdit edecek zararlı bir yanı yoktur. 
Sadece suyu içildiğinden, yani telvesi finca-
nın dibinde kaldığından, Türk kahvesinden 
alınan kafein miktarı azdır. Bir fincan kahve-
deki 50 miligram kafein, kısa sürede vücut-
tan atılır. Bu bakımdan Türk kahvesi fincanı, 
ideal ölçülere sahiptir. Dozunda içilen kahve 
zihin açılmasına, baş ağrılarının azalması-
na, sindirimin kolaylaşmasına vesile olur. 
Ayrıca uyarıcı, teskin edici ve dinlendiricidir.  
Kafeinden dolayı kahvenin beyin ve kalb 
faaliyetini uyarıcı, idrar söktürücü tesirle-
ri vardır. Bu sebeple kavrulmuş kahveden 
hazırlanan sulu çözeltiler uyku giderici, 
kalb kuvvetlendirici, hazmettirici ve alkalo-
it zehirlenmelerinde panzehir olarak kul-
lanılır. Kahve alzheimer hastalığına karşı 
tedbir olarak tavsiye edilir. Hamileliklerde 
ilk sekiz ay kahve tüketilmemesi iyi olur. 
Ülserliler için, ilk yasaklardan biri kahvedir. 

Kaynaklar 
1. www.tr.wikipedia.org 
2. www.bugday.org
3. http://www.kahvekeyf.com/keyf/turk_kahvesinin_tarihi-2196 html
4. www.yenisafak.com.tr/arsiv/2004/ekim/05/yemek.html



Sendikamız tarafından 04 – 07 Aralık 2014 
tarihleri arasında üye belediye başkanlarına 
yönelik düzenlediğimiz Eğitim ve Bilgilendirme 
Toplantısının ilk günü Dr. İbrahim Uslu 
tarafından verilen Yeni Seçmen Davranışları ve 
Yerel Yönetimler semineriyle başladı.

Güral Afyon Hotel’de düzenlenen eğitim prog-
ramına Genel Başkanımız Zeki Toçoğlu’nun 
yanı sıra, Afyonkarahisar Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban, Ordu Büyükşehir Belediye 
Başkanı Enver Yılmaz, sendikamıza üye beledi-
ye başkanları ve davetliler katıldı.

 YEREL YÖNETİMLERİ MASAYA YATIRILDI



Program öncesi kısa bir konuşma yapan 
Genel Başkanımız Toçoğlu, “Ülkemiz her 
geçen gün değişiyor, gelişiyor ve büyüyor. 
Şehirlerimizde bu değişimden doğrudan 
etkileniyor. Belediyelerimiz de bu yeni sürece 
uygun bir şekilde kendilerini yeniliyor. İnşallah 
üye belediyelerimizle bu değişime uygun bir 
şekilde yeni çalışmalar ve projeleri hayata 
geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Sendikamıza üye belediye başkanlarının 
katıldığı programın açılış konuşmasını yapan 
Başkan Toçoğlu, “YERELSEN, 25 Temmuz 2005 
yılında kuruldu. 9 yılın ardından bugün itibariyle 
32 ilde toplam 92 üyesi bulunan bir işveren 
sendikası haline geldik” diye konuştu.
 
Toplu İş Sözleşmesinde Uzmanlık
YERELSEN’in kuruluş amacının toplu iş 
sözleşmelerinin takibini uzman ve profesyonel 
bir ekiple yürütmek olduğunu da belirten Genel 
Başkan Toçoğlu, “Ayrıca, belediyelerin insan 
kaynakları ve personel birimlerine toplu iş  
 
 

sözleşmesi dönemi dışında iş mevzuat alanında 
danışmanlık hizmeti vermek ve uygulamaya 
yönelik destek olmak amacını da taşıyoruz.

Bu sayede belediye başkanlarımızın esas 
işleriyle ilgilenmelerini, ayrı bir uzmanlık 
gerektiren toplu iş sözleşmesi konusunda vakit 
kayıplarını önlüyoruz” ifadelerini kullandı.

Değişime Ayak Uyduruyoruz
YERELSEN’in bugüne kadar 224 toplu iş söz-
leşmesi imzaladığını da açıklamalarına ekle-
yen Toçoğlu, “Çalışmalarımızı profesyonel bir 
şekilde sürdürüyoruz.

Ülkemiz her geçen gün değişiyor, gelişiyor 
ve büyüyor. Şehirlerimizde bu değişimden 
doğrudan etkileniyor.

Belediyelerimiz de bu yeni sürece uygun bir 
şekilde kendilerini yeniliyor. İnşallah üye 
belediyelerimizle bu değişime uygun bir şekilde 
yeni çalışmalar ve projeleri hayata geçirmeye 
devam edeceğiz” dedi.

Sendikamızın Çalışmalarını
Destekliyoruz
Genel Başkan Zeki Toçoğlu’nun konuşmasının 
ardından kürsüye çıkan Ordu Büyükşehir 
Belediye Başkanı Enver Yılmaz, “YERELSEN’e 
yeni üye olduk. 

Sendikamızın çalışmalarını destekliyoruz” 
diye konuştu. Ordu Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yılmaz’ın ardından ise Ankara Sosyal 
Araştırmalar Merkezi (ANAR) Genel Müdürü 
Dr. İbrahim Uslu, “Yeni Seçmen Davranışları ve 
Yerel Yönetimler” konulu seminer yaptı.
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Bilgiler Gözden Geçirilmeli
Türkiye’de sosyal medyayı çok daha fazla 
kullanan yeni bir seçmen profili oluştuğuna 
dikkat çeken Uslu, “Artık bu yapılara daha fazla 
dikkat edilmesi gerekiyor. 

Ülkede 55 milyon seçmen var. Siyasetin belirli 
kuralları vardı. Artık bu kurallar da değişti. İşte 
şimdi bütün bu var olan bilgilerin güncellenmesi 
gerekiyor.

Yerel yönetimler de bütün bu gelişmeleri 
yakından takip edebilmeli. Yeni dönemin 
kazananları bu takibi iyi gerçekleştirerek 
vatandaşına gerçek anlamda ulaşanlar 
olacaktır” dedi. 

Uslu, “Artık Türkiye’de yeni bir seçmen tipi 
gelişiyor. 55 milyon seçmen var. Özellikle 
sosyal medyanın etkisi her gün biraz daha fazla 
hissediliyor. Çantada keklik seçmen tabirini 
kullanmak artık biraz riskli.

Bu tanım tam olarak doğruyu yansıtmıyor. Parti 
aidiyeti eskisi gibi değil. Bildiklerimizi gözden 
geçirmeliyiz. Siyasetin belli kuralları vardı. Artık 
bu kurallarda değişti. İşte tüm bu bilgilerimizi 
güncellemek zorundayız” diye konuştu.

Birileri Sizi Gözetliyor
Seminerin ikinci gününde ise Netvizyon 
MEDIAPARK Başkanı Kılıç, Medya İlişkileri ve 
Medya Performansı konularında eğitim verdi. 
Ülkemizde yazılı basın ve görsel medya dışında 
her geçen gün kullanımı artarak devam eden 
sosyal medyanın da seçmenler üzerinde ciddi 

bir etkisi olduğunu söyleyen Binali Kılıç medya 
ilişkileri yönetimi konularında uzmanlaşmanın 
çok önemli olduğunun altını çizdi.

Binali Kılıç, “Dünyada televizyon karşısında en 
fazla vakit geçiren ikinci ülkeyiz. Buna bir de 
sosyal medya eklendi. Bu mecralarda kocaman 
bir algı mücadelesi var. Sosyal medya kullanıcı 
sayımız her geçen gün daha da artıyor. Bütün 
bu mecralar profesyonel bir yönetim anlayışını 
da beraberinde getiriyor.

Bunları göz ardı edemezsiniz çünkü bütün bu 
medya faaliyetlerinden dolayı birileri sizleri 
çok daha yakından takip ediyor” diye konuştu.  
İki günlük programın sonunda eğitime katılan 
üye belediye başkanlarına Genel Başkanımız 
Zeki Toçoğlu tarafından sertifikaları verildi. 
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İÇTİHAT

4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

- 4857 Sayılı Kanununun 3 üncü maddesinde 
yapılan değişiklikle; Taşeron işyerlerine ilişkin 
iş müfettişlerince hazırlanarak işverene teb-
liğ edilen raporlara karşı 6 iş günü olan itiraz 
süresi 30 güne çıkarılmış ve itiraza ilişkin dava 
süresi 4 ay olarak belirlenmiş, temyiz yolu da 
açılmıştır. (Madde: 1)

- Kanununun 18 inci maddesinin birinci mad-
desine eklenen “ Yer altı işlerinde çalışan iş-
çilerde kıdem şartı aranmaz.” cümlesi ile yer 
altında çalışanların iş güvencesi güçlendiril-
miştir. (Madde: 2)

- Kanununun 36 ncı maddesinin beşinci fıkrası 
“İşverenler, alt işverene iş vermeleri hâlinde, 
bunların işçilerinin ücretlerinin ödenip öden-
mediğini işçinin başvurusu üzerine veya aylık 
olarak resen kontrol etmekle ve varsa öden-
meyen ücretleri hak edişlerinden keserek işçi-
lerin banka hesabına yatırmakla yükümlüdür.” 
şeklinde değiştirilerek işçi ücretlerinin öden-
mesi garanti altına alınmıştır. (Madde: 3)  

- Kanunun 41 inci maddesinin sekizinci fıkra-
sından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar 
eklenmiştir;  “Bu Kanunun 42 nci ve 43 üncü 
maddelerinde sayılan hâller dışında yer altında 
maden işlerinde çalışan işçilere fazla çalışma 
yaptırılamaz.

Yer altında maden işlerinde çalışan iş-
çilere, bu Kanunun 42 nci ve 43 üncü 
maddelerinde sayılan hâllerde haf-
talık otuz altı saati aşan her bir 
saat fazla 

çalışma için verilecek ücret, normal çalışma 

ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde 
yüzden az olmamak üzere arttırılması suretiy-
le ödenir.” 

Buna göre, yer altında çalışan madencilere 
(iş Kanununda sayılan zorunlu haller dışında) 
fazla çalışma yaptırılamayacağı zorunlu ve ola-
ğanüstü hallerde yapılacak fazla çalışma için 
ise ücretin yüzde yüzden az olmamak üzere 
artırılarak ödeneceği hüküm altına alınmıştır. 
(Madde: 4)

- Kanunun 53 üncü maddesinin dördüncü fıkra-
sına eklenen “Yer altı işlerinde çalışan işçilerin 
yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak 
uygulanır.” cümlesi ile yer altında çalışanların 
yıllık izin süreleri 4 gün artırılmıştır. (Madde: 5)

- Kanunun 56 ncı maddesine eklenen; “Alt iş-
veren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde 
aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık 
ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları sü-
reler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, 
alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak 
kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kulla-
nılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl 
içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren 
ise altıncı fıkraya göre tutmak zorunda olduğu 
izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene 
vermekle yükümlüdür.” şeklindeki fıkra ile Alt 
işverenin değiştiği halde işçiler aynı işyerinde 
çalışmaya devam ediyorsa yıllık izin süresi 

aynı işyerinde çalıştıkları süreler dik-
kate alınarak hesaplanacaktır. Asıl 
işveren izinlerin kullanılıp kullanıl-
madığını kontrol etmekle yükümlü 

kılınmıştır. (Madde:6)

6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA
BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
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- Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrası-
na eklenen; “Yer altı maden işlerinde çalışan 
işçiler için yer altındaki çalışma süresi; hafta-
da en çok otuz altı saat olup günlük altı saatten 
fazla olamaz.” şeklindeki cümle ile madenciler 
için yer altında çalışma süresi haftalık 36 saat 
günlük 6 saat olarak belirlenmiştir. (Madde: 7)
 
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.

- Kanunun 112 nci maddesine eklenen fıkralar 
ile Kamu kurumlarında alt işverenler tarafın-
dan çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarına 
ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir;

1. Alt işverenlerinin değişip değişmediğine 
bakılmaksızın aralıksız olarak aynı kamu ku-
rum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışmış 
olanların bu şekilde çalışmış oldukları sürelere 
ilişkin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, 
aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerle-
rinde geçen toplam çalışma süreleri esas alı-
narak tespit olunur, kıdem tazminatı ilgili kamu 
kurum veya kuruluşları tarafından,

2. Aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleş-
mesi çerçevesinde farklı kamu kurum veya 
kuruluşlarında çalıştırılmış olan işçilerin fark-
lı kamu kurum ve kuruluşuna ait işyerlerinde 
geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak 
çalıştırıldığı son kamu kurum veya kuruluşu 
tarafından, işçinin banka hesabına yatırılmak 
suretiyle ödenir.

Alt işveren ile yapmış olduğu iş sözleşmesi sona 
ermediği gibi, alt işveren tarafından 4734 sayılı 
Kanun kapsamında bulunan idarelere ait işyer-
leri dışında bir işyerinde çalıştırılmaya devam 
olunan ve bu şekilde çalıştırıldığı sırada iş söz-
leşmesi kıdem tazminatı ödenmesini gerektire-
cek şekilde sona eren işçinin kıdem tazminatı, 
söz konusu kamu kurum veya kuruluşlarına ait 
işyerlerinde geçen süreye ilişkin kısmı, kamu 
kurum veya kuruluşuna ait çalıştığı son işye-
rindeki ücretinin yılları itibarıyla asgari ücret 
artış oranları dikkate alınarak güncellenmiş 
miktarı üzerinden hesaplanmak suretiyle son 

kamu kurum veya kuruluşu tarafından işçinin 
banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir. Bu 
şekilde hesaplanarak ödenen kıdem tazminatı 
tutarının, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki 
ücreti üzerinden aynı süreler dikkate alınarak 
hesaplanacak kıdem tazminatı tutarından daha 
düşük olması hâlinde, işçinin aradaki farkı alt 
işverenden talep hakkı saklıdır. (Madde: 8)

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUN-
DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 62’nci madde-
sinin birinci fıkrasının (e) bendi değiştirilerek, 
personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımla-
rında uyulacak kurallar düzenlenmiştir. Buna 
göre, (Belediye Kanununun 67’nci maddesi ile 
diğer kanunların hizmet alımına ilişkin özel hü-
kümleri saklı olmak üzere)

1. İdarelerce istihdam edilen personelin yeterli 
nitelik veya sayıda olmaması halinde personel 
çalıştırılmasına dayalı yardımcı işlere ilişkin 
hizmetler için ihaleye çıkılabilecektir. Bu kap-
samda ihaleye çıkılabilecek yardımcı işlere iliş-
kin hizmet türlerini belirlemeye; (işçi, işveren 
ve kamu görevlileri konfederasyonlarının görü-
şünü alarak) Bakanlar Kurulu yetkili olacaktır.

2. İdareler, idareye ait bir işyerinde yürütülen 
asıl işin bir bölümünde idarenin ve işin gereği 
ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren 
işlerde hizmet alımı ihalesine çıkılabilecekler-
dir.

Danışmanlık hizmet alım ihalelerinde istihdam 
edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda ol-
maması şartı aranmayacaktır. (Madde: 10)
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- Kanunun bir ek madde eklenerek, personel 
çalıştırılmasına dayalı hizmetler (danışmanlık 
hizmet alımları hariç) için ihaleye çıkılmadan 
önce madde metninde detaylı olarak yazılan 
mercilerden uygun görüş alması zorunlu kılın-
mıştır. Ancak hizmet alımlarında niteliği gereği 
sözleşme süresi altı ayı aşmayan işlerde uygun 
görüş şartı aranmayacaktır. 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı 
ihaleleri çerçevesinde çalıştırılan personel, 
ihale ve sözleşme konusu iş dışında başka bir 
işte çalıştırılamayacak ve görevlendirilemeye-
cektir. 

4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci 
fıkrası hükmüne aykırılık teşkil edecek şekil-
de işlem ve eylemler yapılması nedeniyle idare 
aleyhine zarar ortaya çıkması halinde, oluşan 
bu zararlar, bu zarara neden olduğu tespit edi-
lenlere rücu edilmek suretiyle tahsil edilecek-
tir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar yönetmelikle düzenlenecektir. (Madde: 
11)

- Kanunun bir geçici madde eklenerek, Ülke-
mizin 2015 yılında üstleneceği Yirmiler Grubu 
(G-20) Dönem Başkanlığı kapsamında, 2014 ve 
2015 yıllarında yapılacak mal ve hizmet alımla-
rı ile yapım işleri, ceza ve yasaklama hükümleri 
hariç Kamu İhale Kanununa ve Kamu Mali Yö-
netimi ve Kontrol Kanununa tâbi olmayacaktır.

Ayrıca işyerlerinin aynı yerde olup olmadığına 
bakılmaksızın; bir mahalli idarenin ya da bağlı 
kuruluşunun kendi birimleri arasında veya bir 
mahalli idare ile bağlı kuruluşu arasında veya 
aynı mahalli idarenin farklı bağlı kuruluşları 
arasında olmak kaydıyla, mahalli idarelerde 
veya bağlı kuruluşlarında çalışan işçiler, ilgili 
mahalli idarenin en üst amirinin onayı alınarak 
bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen yüzyir-
mi gün içinde kadroları veya geçici iş pozisyon-
larıyla birlikte aynı veya benzeri iş ya da işyeri 
değişikliğine tabi tutulabilecektir. 

Bu fıkra uyarınca aynı veya benzeri iş ya da iş-
yeri değişikliğine tabi tutulan işçilerin ücret 
ile diğer malî ve sosyal haklan ile kıdem taz-
minatları ve kıdeme bağlı diğer hususlarda, 
6360 sayılı Kanunun geçici birinci maddesinin 
durumlarına uygun hükümleri aynı şekilde uy-
gulanacaktır. (Madde: 12)

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞME-
LERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİK-
LİKLER

- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanu-
nunun 8’nci maddesine bir fıkra eklenerek,  
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamına 
giren kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerle-
rinde çalıştırılan işçileri kapsayacak olan toplu 
iş sözleşmelerinin yapılmasında uyulacak ku-
rallar düzenlenmiştir. Buna göre, Kamu İhale 
Kanununun 62’nci maddesinin birinci fıkrası-
nın (e) bendi uyarınca ihale edilen işlerde, 4857 
sayılı İş Kanununun 2’nci maddesinde tanımla-
nan asıl işveren-alt işveren ilişkisi çerçevesinde 
alt işveren tarafından münhasıran Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanunu kapsamına giren kamu 
kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde çalış-
tırılan işçileri kapsayacak olan toplu iş sözleş-
meleri; alt işverenin yetkilendirmesi kaydıyla 
merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarele-
rinin üyesi bulunduğu kamu işveren sendikala-
rından birisi tarafından 6356 sayılı Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerine 
göre yürütülecek ve sonuçlandırılacaktır. 

Toplu iş sözleşmesinin kamu işveren sendika-
sı tarafından bu fıkraya göre sonuçlandırılması 
halinde, belirlenen ücret ve sosyal haklardan 
kaynaklanan bedel artışı kadar idarece fiyat 
farkı ödenecektir. Kamu işveren sendikası ta-
rafından yürütülmeyen ve sonuçlandırılmayan 
toplu iş sözleşmeleri için fiyat farkı ödenme-
yecektir. 4857 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin 
yedinci fıkrası esas alınarak asıl işveren sıfatın-
dan dolayı ücret farkına hükmedilemeyecek ve 
asıl işveren sıfatıyla sorumluluk yüklenemeye-
cektir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esas 
ve usuller, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlı-
ğınca belirlenecektir. (Madde:13)



5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE 
KONTROL KANUNUNDA YAPILAN DE-
ĞİŞİKLİKLER

- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Ka-
nunu 28’inci maddesinin dördüncü fıkrasında 
yer alan “finansal kiralama suretiyle temini;” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “afet ve acil 
durumlar için kurulan lojistik depoların işletil-
mesiyle ilgili hizmetleri” ibaresi eklenmiş, “te-
mizlik, yemek, koruma ve güvenlik ile” ibare-
si “yemek (beşinci fıkra kapsamındaki yemek 
hizmetleri hariç) ve” şeklinde değiştirilmiş, ve 
ayrıca maddeye; “Genel yönetim kapsamındaki 
kamu idarelerinin, 4734 sayılı Kamu İhale Ka-
nununun 62’nci maddesinin birinci fıkrasının 
(e) bendi kapsamında olan işlerden sürekli ni-
telikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yük-
lenme süresi üç yıl olup, işin niteliğinden veya 
süresinden kaynaklanan zorunlu hallerde bu 
süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöne-
ticinin onayıyla kısaltılabilir.” hükmü yeni bir 
fıkra olarak ilave edilmiştir. (Madde: 14)

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
KANUNUNDA YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER

- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 
Kapsam ve İstisnalar başlıklı 2 nci maddesinin 
ikinci fıkrasına eklenen; “e) Denizyolu taşıma-
cılığı yapan araçların uluslararası seyrüsefer 
hâlleri.” şeklindeki bent ile denizyolu taşıma-
cılığı yapan araçların seyrüsefer halleri ulus-
lar arası anlaşmalar kapsamındaki mevzuata 
tabi olduğundan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin 
mevzuattan istisna tutulmuştur. (Madde: 15)

- Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası-
nın (a) bendine eklenen; 
“on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli 
sınıfta yer alan işyerlerinde” ibaresi ve “Belir-
lenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip ol-
mayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az 
tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya 
işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen 
eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve pe-
riyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı 
ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.” cümle-
si ile maddeye eklenen;
“(4) Birinci fıkranın (a) bendine göre yapıla-
cak görevlendirme süresinin belirlenmesinde 

5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim 
Kanunu ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yük-
seköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci sta-
tüsünde olan çırak ve stajyerler, çalışan sayısı-
nın toplamına dâhil edilmez.” şeklindeki fıkra 
ile çıraklar ve stajyerlerin işyerlerindeki çalışan 
işçi sayısına dahil edilmemesi ve işyeri hekimi 
haricinde çalıştırılması gereken diğer sağlık 
personelinin yalnızca on ve daha fazla çalışanı 
olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 
çalıştırılması düzenlenmiştir. (Madde: 16)

- Kanununun 15 inci maddesinin üçüncü fıkra-
sının birinci cümlesi “Bu Kanun kapsamında 
alınması gereken sağlık raporları işyeri heki-
minden alınır. 10’dan az çalışanı bulunan ve az 
tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucu-
ları veya aile hekimlerinden de alınabilir.” şek-
linde değiştirilerek çalışanların sağlık rapor-
larını hizmet alınan veya görevlendirilen işyeri 
hekiminden alabilmesi ve 10’dan az çalışanı 
bulunan ve az tehlikeli işyerleri çalışanlarının 
sağlık raporlarını kamu hizmet sunucuları veya 
aile hekimlerinden alabilmesine imkan sağ-
lanmıştır. (Madde: 17)

- Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkra-
sının (b) bendine eklenen;
“6) 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli 
sınıfta yer alan işyerinde iş sağlığı ve güvenli-
ği hizmetlerinin üstlenilmesine ilişkin eğitim 
programları, eğitimin süresi ve eğiticilerin ni-
telikleri ile görevlendirmeye ilişkin hususlar.” 
alt bendi ile 10’dan az çalışanı bulunan ve az 
tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde iş sağlığı ve 
güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesine ilişkin 
eğitimlerine ilişkin hususlar Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecektir. 
(Madde: 18)
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6356 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZ-
LEŞMESİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİ-
ŞİKLİKLER

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri 
Kanununun 26 ncı maddesine eklenen;
“(10) İşveren sendikaları, tüzüklerinde hüküm 
bulunmak ve şartları genel kurul kararıyla be-
lirlenmek kaydıyla, işçilerin sigorta primlerinin 
işveren payının ödemelerinde kullanılmak ve 
nakit mevcudunun yüzde yirmi beşini aşma-
mak üzere karşılıksız yardıma dayalı dayanış-
ma ve yardım fonu oluşturabilir.” şeklindeki 
fıkra ile işveren sendikalarınca dayanışma ve 
yardım fonu oluşturabilme ve işçilerin sigorta 
primlerinin işveren payının bu fondan karşılan-
ması yönünde düzenleme yapılmıştır. (Madde: 
19)

-  Kanununun 41 inci maddesinin birinci ve be-
şinci fıkralarında yer alan “yüzde üçünün” iba-
releri “yüzde birinin”; 43 üncü maddesinin ikin-
ci fıkrasında yer alan “yüzde üçünden” ibaresi 
“yüzde birinden”, dördüncü fıkrasında yer alan 
“yüzde üçünü” ibaresi “yüzde birini” olarak de-
ğiştirilerek yapılan düzenleme ile sendikanın 
kurulu bulunduğu işkolunda toplu iş sözleş-
mesi yetkisine sahip olmak için en az yüzde 3 
üyeye sahip olma koşulu yüzde bir’e indirilmiş-
tir. (Madde: 20)

-  Kanununa eklenen;
“EK MADDE 1 - 41 inci maddenin birinci ve 
beşinci fıkraları ile 43 üncü maddenin ikinci 
ve dördüncü fıkralarında yer alan kurulu bu-

lunduğu işkolunda en az yüzde bir üye şartı, 
Ekonomik ve Sosyal Konseye üye konfederas-
yonlara üye olmayan işçi sendikaları için yüzde 
üç olarak uygulanır.” şeklindeki ek madde ile 
Ekonomik ve Sosyal Konsey üyesi işçi konfede-
rasyonlarına üye olmayan işçi sendikaları için 
en az yüzde bir üye şartının yüzde üç olarak uy-
gulanması için düzenleme yapılmıştır. (Madde: 
21)

4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KA-
NUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

- 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu 46 ncı 
maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen;
“(18/5/1994 tarihli ve 527 sayılı Kanun Hük-
münde Kararnamenin 31 inci maddesi kap-
samında yer alan sözleşmeli personel dâhil)” 
ibaresi ile Sümer Holding A.Ş.’de çalışan söz-
leşmeli personelden işsizlik sigortası primi ke-
sintisi yapılmaması düzenlenmiştir. (Madde:24)

- Kanunun 50 nci maddesinin üçüncü fıkrasına 
eklenen;
“22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 
21 inci maddesi gereği işe iade davası nede-
niyle yatırılan primlerin son günü esas alına-
rak işsizlik ödeneği hak sahipliği belirlenir ve 
işsiz geçen dönem için ödeme yapılır.” cümlesi 
ile işsiz kaldığı dönemde işsizlik ödeneğinden 
yararlanan ve işe iade davası sonucunda tekrar 
ücretleri ve primleri ödenenlerin, söz konusu 
ödemeler düşülerek kalan tutarda işsizlik öde-
neğinden yararlanabilmesi amacıyla düzenle-
me yapılmıştır. (Madde: 25)
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KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR’DE AKILLI
BİSİKLET UYGULAMASI

KOBİS KOCAELİ sınırları içerisinde kent içi eri-
şimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini 
besleyici nitelikte ara imkânlar oluşturmak, 
çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracının 
kullanılmasını özendirmek için bisiklet kiralama 
sisteminin ismidir.

Yahya Kaptandan başlayan ve Plaj Yoluna kadar 
devam eden 15 adet KOBİS istasyonu bulun-
maktadır. 

Her istasyonumuzda Kocaeli Fuar istasyonumuz 
hariç en az 12 en fazla 15 olmak üzere 180 bisik-
let park yeri bulunmaktadır. Herhangi bir istas-
yondan kiraladığınız bisikleti istediğiniz bir istas-
yona teslim edebilirsiniz.

Sistem 18.08.2014 tarihi itibarı ile kullanıma 
açılmıştır. Sistemde ilk etapta Kobis Üye Kartı ile 
bisiklet kiralanabilmektedir. Kredi Kartı ve Kent 
Kart ile kiralama ileri tarihlerde devreye alınacak-
tır.

AKILLI BİSİKLET NEDİR?
Birçok metropolde bisiklet severlere alternatif 
ulaşım olarak hizmet veren teknolojik veri ta-
banı ile desteklenerek bisiklet taşıma zorun-
luluğunu ortadan kaldıran ve kentteki ulaşım 
ağına entegre olabilen sürdürülebilir bisiklet 
paylaşım sistemidir.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?
Sistem, kredi kartı ve mevcut Kent Kart ve Kobis 
Üye Kart olmak üzere 3 farklı şekilde hizmet ve-
riyor. Akıllı bisiklet sistemini kullanmak isteyen 
bisiklet severlerin kiralama kioskundan ‘bisiklet 
kirala’ butonunu tıklayarak, öncelikle kiralama 
sözleşmesini onaylamaları gerekiyor. 

Kısa süreli bu işlemin ardından hangi yöntem ile 
kiralama yapacaklar ise işlemleri kiosk üzerinden 
tamamlandıktan sonra sistemin verdiği 4 haneli 
şifreyi bisiklet park yerindeki panelden girerek 
bisiklet kiralanabilmektedir. Bisikletler üzerin-
deki GPS verici sayesinde bisikletin konum bilgisi 
takip edilmektedir. Bu sayede olması muhtemel 
sorunlarda müdahale edilmektedir.
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BURSA SULTAN KÜLLİYELERİ
Yeşil Bursa… Uludağ… Döner kebap… Bursa denilince akla ilk bunlar gelir. Osmanlı’nın ilk altı 
padişahının Bursa’da defnedildiği, Orhan Gazi’den itibaren Fatih Sultan Mehmed’e kadarki 
beş sultanın külliyelerinin Bursa’da olduğu göz ardı edilir ya da en geç akla gelir. Oysa Os-
manlı mimarisinin temeli burada atılmıştır ve Bursa’yı Bursa yapan, bu sembolik yapılardır.

Orhan Bey Külliyesi 

Osmanlı’nın kurucusu Osman Gazi’nin oğlu 
Sultan Orhan Gazi, Bursa’yı fethettikten hemen 
sonra, Gökdere Çayı’nın bölgede oluşturduğu 
bataklık alanlar kurutulmuş, şehir kale dışına 
taşınarak yepyeni bir merkez oluşturulmuştur. 

Sultan, bu alana cami, han, hamam gibi yapı-
lar inşa ettirerek ileriki yıllarda dünya ticaretine 
yön verecek bir merkezin ilk adımını atmıştır.

Orhan Bey Külliyesi & Tarihi Çarşı ve Hanlar 
Bölgesi, kuruluşundan günümüze kadar şehrin 
ticari merkezi olma unvanını hep korumuştur. 

Konumu ve işlevi itibariyle Bursa’nın kalbi 
diyebileceğimiz en hareketli bölgesindedir. 
Geleneksel alış-verişin yoğun olarak yaşandığı 
bölgede ihtiyaç duyduğunuz her bir şeyi çoklu 
alternatiflerle bulabileceğiniz gibi, çarşının 
farklı dönemlerde inşa edilmiş sayısız Osmanlı 
yapılarıyla dolu o gizemli atmosferinde adeta 
tarihin derinliklerinde yolculuk yaparsınız. 
İslam’da en yüksek mertebeli 5. ibadethane 
olarak kabul edilen Ulu Cami de bu bölgededir.
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I. Murad Külliyesi

Roma ve Bizanslılar döneminden beri Bur-
sa’nın kaplıca ve şifa merkezi olan Çekirge 
Semti’ndedir. Osmanlı’nın üçüncü padişahı I. 
Murad Hüdavendigâr tarafından 1363-1366 yı-
larında, Bursa’nın batısına hâkim tepeye inşa 
ettirilen külliyede; cami, türbe, medrese, ima-
ret, çeşme ve hamam yer alır.

Caminin hemen karşısındaki türbede mezarı 
bulunan ve 35 yıllık saltanatı boyunca girdiği 
tüm savaşları kazanan, adaletli, insan odaklı 
hükümran Murad Hüdavendigâr, Osmanlı’nın 
zengin kültürünü Anadolu’nun sınırlarını aşa-
rak Balkanlara yaymıştır. 

Ne hazindir ki, bir meydan muharebesinde, 
yine Balkanlarda şehit olmuştur. I. Murad’a, bir 
türbe şehit olduğu ve iç organlarının defnedil-
diği Priştine’de; bir türbe de vatanına döner-
ken günler sürecek olan yolculuğunda hasar 
görmemesi için mumyalanmış olan bedeninin 
defnedildiği Bursa’daki külliyesinde inşa etti-
rilmiştir.

Yıldırım Külliyesi

Osmanlı’nın dördüncü padişahı Yıldırım Ba-
yezid tarafından yaptırılmıştır. Bursa’nın şehir 
kurgusuna göre en doğu noktasında hâkim bir 
tepe üzerine kurulan külliye bir nevi şehrin en 
doğu sınırını da oluşturmuştur. Bu bölge günü-
müzde külliyenin adıyla; “Yıldırım” olarak anı-
lır. Bünyesinde cami, medrese, hamam, ima-
ret, han, ahır, kuyu ve darüşşifa yer almaktaydı 
fakat sadece cami, türbe, hamam, medrese 
ve darüşşifa günümüze gelebilmiştir. O günün 
fiziki şartlarında doğudan gelen İpek Yolu’nu 
izleyen külliye, şehirden kopuk yalnızlığın da 
sembolüdür adeta.

Osmanlı Devleti’ni zaferden zafere koşturan 
büyük sultan Yıldırım Bayezid’in Timur’a yenil-
gisinin verdiği bir matem vardır sanki. Her bir 
ayrıntının düşünüldüğü, her bir detayın fonksi-
yonel olarak kullanıldığı caminin iç mekânı da 
oldukça ferah ve sadelik içerisinde zenginliğe 
sahiptir. Duvarlardaki hat eserleri ve kalem iş-
leri bu zenginliğe ayrı bir güzellik katar. 

Külliye bünyesinde olmasına rağmen yürüme 
mesafesiyle 10 dakikada ulaşabileceğimiz baş-
ka bir yere inşa edilen Darüşşifa, ilk Osmanlı 
hastanesi ya da tıp fakültesi olarak bilinir ve 
burada uygulanan tedavi yöntemleri tıp tarihi-
ne ışık tutacak niteliktedir. Halen sağlık sektö-
ründe hizmet veren yapıyla ilgili en çarpıcı soru 
ise neden eğimli bir arazi üzerine yapıldığıdır.
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Yeşil Külliyesi

Külliye, Osmanlı’nın beşinci padişahı Sultan 
Çelebi Mehmed tarafından, kent merkezinin 
doğusuna, Yıldırım Külliyesi ile şehir merke-
zi arasına inşa ettirilmiştir. Yıldırım Bayezid’in 
ölümünden sonra yaklaşık 11 yıl süren fetret 
devrinin sona ermesiyle yapımına başlanan, 
Osmanlı Devleti’nin yeniden şahlanışını simge-
ler nitelikteki külliye, Osmanlı mimari eserleri 
arasında en zengin süslemelere sahip yapılar-
dan oluşur. 

Devletin birliğini yeniden tesis eden Sultan 
Çelebi Mehmed tarafından 1413 yılında inşa 
edilmeye başlanan Külliye, 1419 yılında ta-
mamlanmıştır. Tezyinat, nakış ve boyalarının 
tamamlanması ise II. Murad devrine; 1424 se-
nesine kadar sürmüştür. Tam teşekküllü bir 
yaşam alanı olarak planlanan külliye bünye-
sinde cami, türbe, medrese, imaret, han, ha-
mam ve çarşı yer almaktaydı. Han günümüze 
gelememiştir. Medrese günümüzde Türk İslam 
Eserleri Müzesi olarak hizmet vermektedir. 

Caminin kubbeleri ve minare tacının bir dönem 
yeşil çiniler ile kaplı olması sebebiyle Yeşil Kül-
liyesi olarak anılır. İlk kez çok renkli sır altı tek-
niği Yeşil Külliyesi’nde kullanılmıştır. 

Muradiye Külliyesi

Osmanlıların altıncı padişahı Sultan II. Murad 
tarafından, 1425 senesinde, Bursa Kalesi ile 
Murad Hüdavendigâr Külliyesi arasına, bugün-
kü Osmangazi İlçesi’nin Muradiye Semti’ne 

inşa ettirilmiştir. Sultan II. Murad fethettikten 
sonra Edirne’yi devletin başkenti yaptığı halde 
külliyesini Bursa’ya yaptırmayı tercih etmiştir. 

Osmanlı padişahlarının Bursa’da yaptırdığı be-
şinci ve son külliye olan Muradiye; cami, hazi-
re alanı, medrese, imaret, hamam, çeşme ve 
türbeler topluluğundan oluşmaktadır. Sıbyan 
mektebi günümüze gelememiştir ancak eski 
mektebin bulunduğu yerin hemen yanında II. 
Murad İlköğretim okulu bulunmaktadır.  

Türbeler topluluğunda Osmanlı’nın 6. padişahı 
olan Sultan II. Murad’ın türbesinin yanı sıra Os-
manlı hanedanından şehzadelerin, eşlerinin, 
çocuklarının, valide sultanların ve saraylıların 
mezarlarının bulunduğu toplam 13 türbe bu-
lunmaktadır.

Karşı Duran Süleyman’a ait olan türbe ise kül-
liyenin avlu duvarının dışında, yolun karşısın-
dadır. Türbelerin inşaatı farklı yıllarda yapılmış 
ve bu alan zamanla türbeler topluluğu haline 
gelmiştir.

En eski türbe 1449 senesinde Fatih Sultan 
Mehmed’in annesi Hüma Hatun için yaptırdığı 
türbedir.

En geç yaptırılan türbe ise Sultan II. Selim’in 
1553’te vefat eden kardeşi Şehzade Mustafa 
için 1574 tarihinde yaptırdığı türbedir. 

Türbelerin mimarisi ile süslemeleri ayrı özel-
likler taşır. Çini, ahşap ve kalem işi süsleme 
sanatlarının en özgün ve sıra dışı örneklerini 
burada görmek mümkündür.

Kaynak: Bursa Araştırmaları Merkezi



Bursa 
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Türk hikâyeciliğinin yaşayan en önemli isimle-
rinden biridir Mustafa Kutlu. Her yazdığı hikâye 
bu toprakların ruhundan bir parça taşır. Özel-
likle hikâyelerinde 1950 sonrası köyden kente 
doğru ilerleyen göç dalgasının sosyal doku-
muzda bıraktığı izlere değinir. 

Köyden çıkanın yabancılaştığı, şehirdekinin ise 
asli hüviyetinde iz taşıyamaz hale dönüştüğü 
modern zamanların hikâyelerini anlatır. Kent-
leşmenin görünmez tehlikelerini işaret ederek 
kır hayatının yaşanabilir doğallığına dikkat çe-
ker.

Göç sonucu oluşan arabesk kültürün özünden 
kopmuş yoz bir kültür olduğuna vurgu yapan 
Kutlu, modernliğin sorunlarıyla didişen ve bu 
noktada çıkmaza giren küçük insanın dramını, 
aşkını, sabrını, hüzün ve mutluluğunu dile ge-
tirir. Ele aldığı her kahraman gündelik hayatta 
denk gelebileceğimiz türden hemen herkesin 
bir şekilde yakınlık duyduğu, tanıdığı, örf ve 
ananeleriyle tipik Anadolu insanıdır. 

Bu anlamda ele aldığı yoksulluk, kenar mahal-
lelik gibi konular, kimine Yeşilçam havasında 
da gelse, büyük bir önem taşır Kutlu’nun hikâ-
yeciliğinde. Anadolu insanının modernleşme 
karşısındaki tahribatına değinen Kutlu birçok 
hikâyesinde tabiatı da önemli bir unsur olarak 
kullanmaktadır. 

Bu anlamda Kutlu’nun hikâyesi sadece Anado-
lu insanını anlatmakla sınırlı kalmaz o insanın 
tabiatla olan ilişkisini de açığa çıkarır. 

Bu yüzden hikâyelerinde trenlere, ırmaklara, 
kır evleri ve börtü böceklere, akasya, ceviz, erik 
gibi unsurlarla sıklıkla rastlanır. Kır-kent çer-
çevesi altında anlattığı her hikâye sadece edebi 
bir nitelikle sınırlı kalmayıp Türkiye’nin sosyo-
lojik haritasını da gösterme adına önemli veri-
ler sunar.

Mustafa Kutlu
Uzun Hikâyemiz

Masallara boşverdiğimiz günden bu yana 
rüya göremez olduk... İp koptu, zaman 
uçtu, hayat köşe bucak bir yerlere saklandı... 
Uykularımız kabuslarla donatıldı...

“

“
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Memurluktan Yazarlığa*

1968 yılında üniversiteden mezun olan Kutlu 
1969 yılında evlenerek öğretmenliğe başlar ve 
bu görevine 1974’te son verir. 

Bu yıllardan sonra Hareket Dergisi gibi önemli 
bir dergide yazı işleri müdürlüğüne başlar. Bu 
dönemde kaleme aldığı hikâye ve yazılarını 
Hareket dergisinin yanı sıra, Adımlar, Düşünce, 
Hisar, Türk Edebiyatı, Yönelişler gibi dergilerde 
yayımlama imkânı bulur. 80’li yılların başında 
yazdığı hikâyeleri kitaplaştırmaya başlayan 
Kutlu Yoksulluk İçimizde (1981) ve Ya 
Tahammül Ya Sefer (1983) ile Türkiye Yazarlar 
Birliği tarafından yılın hikâyecisi ödülüne layık 
görülür. 

Bunların yanı sıra Kutlu, 1977’de 
kurulan Dergâh Yayınları’nda 
da çalışmaktadır. Bu yayınevinin 
yayımladığı sekiz ciltlik Türk Dili 
ve Edebiyatı Ansiklopedisi’nin 2. 
cildinden itibaren yayım yönetimini 
üstlenir, bu ansiklopediye maddeler 
yazar. 

Bir taraftan da yayımlanan birçok kitabın 
kapak tasarımını yapar, çeşitli kitapların 
hazırlanmasına katkısı olur, öte yandan da 
hikâyelerini yazmaya ve yayımlamaya devam 
eder. Kendi ifadesine göre hikâyelerini bir 
oturuşta; kahvehanelerde yazar. Yazdığı 
hikâyelere daha sonra müdahale etmeyi 
sevmez.

Medeni dünyanın geleneksel hayatı eriten ku-
rumları karşısında kente karşı köyü savunur. 
Bir anlamda modern dünyanın ezici bilgisine 
karşılık geleneksel olanın insani taraflarına 
yaklaşmayı seçer.

Anadolu insanı ile derunî bir bağ kuran Kutlu 
bu kurduğu bağ üzerinden halkı okumaya ve 
okuduğu şekliyle de yazıya döker. O’nun hikâ-
yeleri içinden çıktığı topluma tepeden bakan, 
baktığı şeyi küçümseyen, kendine ve kendi 
toplumuna yabancılaşmış bir ruhla değil tam 
aksine yaşadığı toplumla birebir bağı olan bir 
merkezden yaklaşır meselelere. 

Bitmeyen hikâye

Mustafa Kutlu, Türk hikâyeciliğine yeni bir soluk 
getirmiştir ve bu önemlidir. Asıl önemlisiyse 
Kutlu’nun insanlığa, insanlığımıza kattığı 
insanlığıdır. Tanıyanlar onu bu yönüyle anlatır 
soranlara. O ulaşılmaz birisi değildir. Haftanın 
her günü Dergâh ‘ta sizi ağırlamaya, sizinle 
hemhâl olmaya hazırdır.
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Bu anlamda birçok hikâyesinden tiren geçer. 
Yazılarını Smith Corona marka daktiloyla 
yazdığını bildiğimiz Kutlu’nun işyerindeki 
masası bile yirmi yıllık. Sıkı bir Fenerbahçe 
taraftarı. Kendi kitapları içinde en çok Yoksulluk 
İçimizde’yi sevdiğini söyler.

Öğrencilik yıllarında futbol oynamış, şimdilerde 
de futbol yazıları yazıyor. Senede bir, kiraz ve 
kitap yazısı yazıyor.

Ressamlık yönü olan Kutlu’nun 60’lı yıllarda 
resim sergisi açtığı biliniyor. Uzun bir süredir 
ara verdiği resim çalışmalarına tekrar başladığı 
söyleniyor. 

Senarist olmakla birlikte film yapılmış 
senaryoları var. Konuşmak kadar insanları 
dinlemesini de seviyor. Her zaman doğallıktan 
yana. Bu toprağın insanlarına, bu toprağın 
değerlerine düşkün. Yaşayışı dâhil her şeyde 
estetiğe önem veren biri.  En çok sevdiği 
yemekler arasında yaprak dolması, bamya ve 
Erzurum usulü su böreği vardır. 

*Kaynak: Hakkı Yanık/ Dergibi.com

*Foto: M. Salih Zengin

Mustafa Kutlu’nun Birkaç Özel Yönü

Hikâyelerini bir oturuşta yazan Mustafa Kutlu 
teknolojiyi sevmediği gibi teknik aletlere de 
mesafelidir. 

Hikâyelerinde olduğu kadar kendi hayatında 
da içe dönük bir insan olarak yaşar. Sinemayı, 
fotoğraf çekmeyi, insanları dinlemeyi seven biri 
olarak Kutlu’nun demiryollarına özel bir ilgisi 
vardır. 

Tantanayı, şamatayı, nutuk atmayı, ahkâm 
kesmeyi sevmez. Kırılgandır... İçine kapanıktır. 
Bu yönüyle hikâyelerindeki kahramanlardan 
biri gibidir. İçine kapanıklığı kendisine ulaşmak 
isteyenlere karşı aşılmaz bir sur değildir. 
Nüktedandır aynı zamanda zarif ve hoşgörülü... 
Ayrıntılara önem verir...

Estetik hayatında önemli bir yer tutar. Ayakları 
yere basan bir hayat anlayışı vardır. Sanatı da 
öyledir. Şapkadan tavşan çıkarmakla sanat 
yapılmaz diye düşünür; zaten onun tavşan 
çıkarabilecek bir şapkası da yoktur. Bir Anadolu 
insanıdır ve o kadar da bir İstanbul beyefendisi.



Hasan Başaran - Serindere Büyüsü
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Türkiye Turunda

Altı Durak
Ülkemizin en büyük adası olan Gökçeada Çanak-
kale ilimizin zarif ilçelerinden biridir. Şehrin gürültü 
ve kalabalığından sıkılanlar için doğayla baş başa 
kalınabilecek mekânlardan biridir. Ayrıca doğal su 
kaynağı bakımından zengin olan adada Kaleköy ve 
Kuzulimanı arasında kalan sahil kısmı sualtı güzel-
likleri nedeniyle sualtı milli parkı ilan edilmiştir. 

Ayrıca Aydıncık’taki tuz gölünün içerdiği bol miktar-
daki kükürt sebebiyle romatizma, sedef, kireçlenme 
gibi hastalıklara iyi geldiğini söylenir. Organik tarım 
bakımından Türkiye’nin sayılı yerlerdendir. El değ-
memiş doğası ve başıboş gezen hayvanlarıyla insa-
nın içini ısıtır. Alternatif tatil arayanlar için görülmesi 
gereken bir doğal güzelliği vardır. 

Başta Nevşehir olmak üzere Kırşehir, Niğde, Ak-
saray ve Kayseri illerine yayılmış bir bölge olarak 
Kapadokya doğa ve tarihin bütünleştiği bir yerdir. 
Coğrafi olaylar peribacalarını oluştururken, tarihi 
süreçte, insanlar da bu peribacalarının içlerine ev, 
kilise oymuş, bunları fresklerle süsleyerek, binlerce 
yıllık medeniyetlerin izlerini günümüze taşımıştır. 

Tarih boyunca ticaret kolonilerini barındıran ve ül-
keler arasında ticari ve sosyal bir köprü kuran Ka-
padokya, İpek Yolu’nun da önemli kavşaklarından 
biridir. Avanos, Ürgüp, Göreme, Akvadi, Uçhisar ve 
Ortahisar Kaleleri, El Nazar Kilisesi, Aynalı Kilise, 
Güvercinlik Vadisi, Derinkuyu,  Ihlara Vadisi, Seli-
me Köyü, Çavuşin, Güllüdere Vadisi, Paşabağ-Zelve 
belli başlı görülmesi gereken yerlerdir.

Bolu’ya 52 km uzaklıktaki Mudurnu tarihi Türk ev-
leri bakımından önemli bir özelliğe sahiptir. Mimari 
açıdan yüksek bir değeri olan bu evler kentsel sit 
alanı kapsamında koruma altına alınmıştır. Armut-
çular Konağı ve Keyvanlar Konağı gibi yapılar Türk 
sivil mimarisinin en güzel örneklerini temsil eder. 

Türk damak tadının ihtişamı açısından yöresel ye-
mekler noktasında da önemli bir yere sahiptir Mu-
durnu. Abant Gölü, Sülük Gölü, Karamurat Gölü, 
Şeyh-ül Ümran görülmeye değer yerlerinden olup 
tüm Mudurnu’yu kuş bakışı izleme imkânı sunar. 
Demirciler çarşısında eskilerin el işlerini bu güne 
taşıyan birkaç esnaf bulmak da mümkündür.

GÖKÇEADA

KAPADOKYA

MUDURNU
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Şanlıurfa Balıklıgöl şehrin Güney batısında yer al-
makta ve İbrahim peygamberin ateşe atıldığında 
düştüğü yer olarak bilinmektedir. Bu göl çevresinde 
bulundurduğu kutsal ve tarihi mekânlarıyla Şanlı-
urfa’nın en çok turist çeken yerleridir.  

Küçük bir tarihçeye değinecek olursak; Hz. İbrahim 
zamane halkının taptığı putlara karsı tek tanrı Al-
lah inancını yaymaya çalışırken acımasız hükümdar 
Nemrut tarafından şuan ki bulunan kalenin tepe-
sinden aşağı atılır. 

Güneydoğu seyahatine çıkanların tarihi ve kültürel 
zenginliği açısından görmeleri gereken merkezler-
den biridir Balıklıgöl. Hz. İbrahim’in ateşe atıldığı 
yer olması açısından inanç turizmi çerçevesinde 
çok sayıda ziyaretçinin ilgisini çekmektedir. 

Son yıllarda turizm açısından dikkat çekici gelişme-
lere sahne olan Beypazarı; geleneksel mimariyle 
yapılmış evleri, gümüş işçiliği, havuç ve sodasıyla 
kendine has özelliklere sahiptir. Osmanlılar döne-
minde ordu için tımarlı sipahi yetiştirildiği bilinen 
Beypazarı Ankara’nın yaklaşık 100 km batısında 
700 rakımlık bir coğrafyaya sahiptir. 

Roma döneminden günümüze kadar birçok me-
deniyete ev sahipliği yapan Beypazarı ipek yolu 
üzerinde İstanbul’u Ankara ve Bağdat’a bağlayan 
bir geçiş noktası konumundadır. Hafta sonunu de-
ğerlendirmek için gidip gezilecek tarihi dokusu ve 
sıcak mimarisiyle farklı bir zaman yaşanabilecek 
yerleşim merkezlerinden biridir.  

Karadeniz gezisi için yola çıkanların mutlaka uğ-
raması gereken şirin ilçelerden biridir Ünye. Orta 
Karadeniz bölgesinde yer alan, Ordu ilinin, merkez 
ilçeden sonra en büyük kentidir. Doğusunda Fatsa; 
batısında Terme, İkizce ve Çaybaşı; güneyinde Ak-
kuş ve Kumru ilçeleriyle komşudur.

Masmavi denizi, güleç insanları, kumsalı ve rahatla-
tan çamlığıyla sessiz sakin bir Anadolu kasabasıdır 
andırır.  Sahil şeridindeki yerleşim merkezlerinden 
farklı bir havası olması bakımından Karadeniz’in 
denize girilecek en güzel yerlerden biridir. Çakırte-
pe’ye doğru sağlı sollu yerleşim alanlarında bulu-
nan eski evler kentin coğrafi şartlarına uygun mi-
marisini de öne çıkarmaktadır.

URFA BALIKLIGÖL

BEYPAZARI

ÜNYE





Yavuz Altınışık - Keçe Ustaları
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1953 Almanya doğumlu Stephan Micus 16 
yaşında yaptığı doğu seyahati esnasında duyduğu 
müziklerden etkilenerek müziğe başlamış ve 
yaptığı eserlerle geleneksel müziğin en ilginç 
yapıtlarını sunmuş biridir. 

Birçok geleneksel enstrümanı çalmasıyla bilinen 
Stephan Micus çalışmalarıyla enstrümantal 
müziğin en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı 
başarmıştır. 

Doğu seyahati sonrasında, doğu müziklerinde 
kullanılan estrümanlar üzerinde uzun yıllar 
çalışarak birçok önemli eser meydana getiren 
Micus yeteneği ve yenilikleriyle kültürler arası 
müzisyen sıfatını hak kazanmıştır. 

Gitar, flüt, sitar, flamenko gitar, shakuhachi (Japon 
bambu flütü) ve sho (Japon üflemeli orgu), suling 

(Bali flütü), uillean tulumu , sinding 
(Afrika harpı), dondon (konuşan 
davul), doussn’ gouni (Afrika 
harpı), duduki (Gürcü obuası) , hné 
(Burma obuası), duduk (Ermeni 
obuası), bagana (Etiyopya liri) gibi 
birbirinden farklı kültürlerin müzik 
aletleriyle yakından ilgilenen 
Stefan Micus yaptığı müzikle 
daha çok doğada yankılanan 
sesin sahiciliğine yaklaşmayı 
amaçlamıştır. 

Kâinatta var olan müziğin doğal tınısını çaldığı 
enstrümanlara yansıtmaya çalışan Micus doğal 
olanın sesine yakın bir yol izlemiştir. Bu anlamda 
yaptığı çalışmaların birçoğu bu doğallık nedeniyle 
olsa gerektir ki yer yer insanı rahatsız eden, 
karamsarlığa çeken bir tarafı vardır.  

Bu anlamda doğayı taklide çalışan bir tarafı 
vardır. Tıpkı gece karanlığında ormandan gelen 
hayvanların çığlıkları gibi irkilten bir taraf vardır 
onun müziklerinde. Yer yer atların nal sesleriyle 
dolar kulaklarınız, yer yer binlerce kuşun birbiri 
içine giren çığlık atışları vardır. Üflediği kavalda, 
ritim tuttuğu tellerde hep doğal olanın daha 
doğrusu bizatihi doğanın yalın, şiddetli ve tehlikeli 
sesleri barınır. 

Bun için olsa gerek ki eserlerinin adı Flowers in 
Chaos yani Kaos İçindeki Çiçekler ya da Flying 
Horses yani Uçan Atlar gibi doğaya ait olan isim 
ve tamlamalarla ibarettir. 

Flying Horses’i dinlediğinizde atların uçarcasına 
çıkardığı nal seslerini adeta görürsünüz. Bir 
yanıyla Stefan Micus müzikle, ses ve ritimlerle 
resim yapan kişidir. Her eseri dinleyici gözünde 
payrı bir manzaranın güzelliğine pencere açar. 

Bir diğer yanıyla Batı’nın analizciliğiyle Doğu’nun 
gizemli tarafları Stefan Micus’ta birleşmiş ve 
ortaya kültürler üstü bir müzik çıkmıştır. Bu 
anlamda Stefan Micus farklı bir tını duymak 
isteyenler ve enstrümantal müzik sevenler için 
oldukça farklı bir deneyim olacaktır. 
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Perdesiz Gitar denince akla gelen isimlerin ilkidir 
Erkan Oğur. Yaptığı müziklerde bu toprakların 
hamuruyla karılmış bir sızının izi görülür. Hüzün 
de sevinç de aynı yaradan sadır olan bir sızı gibi 
ilerle nağmelerinde.

Doğunun ve batının bütün seslerini tek bir telde 
toplama gayreti ondaki insan sesine ulaşma 
özlemiyle açıklanabilir ancak.

Bütün enstrümanlarından insan sesine, nefse 
ve nefese en yakın olanı çıkarmaya çalışır. 
Gitarı, kopuzu, sazı ve sözüyle müziği en saf 
haliyle duyurmayı amaçlar. Türküleri, ağıtları 
ve Karadeniz ezgileriyle hayatımıza bazen neşe 
bazen hüzün katmıştır. 

En çok da hüzündür onun türkülerinden yayılan 
hava. Zira en hareketli türküler bile onun 
parmakları arasında hüznün ağır bir parçasına 
dönüşür.  İnsanla ses arasındaki tüm perdeleri 
kaldırarak sesin sınırlandırılmamış perdesizliğine 
ulaşmaya çalışır. Yerelliğin sesini evrenselin çatısı 
altında çoğaltarak insana özgü olanın yolunu 
açmaya çalışır. 

“Ne yaparsam yapayım insan olmanın hüznü 
çıkıyor ortaya. Biz sizi eğlendiremeyiz, eğleriz 
ancak“ sözleriyle müzikle arasındaki bağı net bir 
şekilde ifade edebilmiştir. Ona göre müziğin belli 
bir adı yoktur; yerine göre Dedem Korkut, yerine 
göre Bach olan müzik jazzdan kopuza kadar 
hep aynı hakikati fısıldamıştır insana; yaradılışın 
hakikati. 

Albümlerinden birinin Telvin ismini taşıması 
boşuna değildir. Renkten renge girme anlamına 
gelen telvin, tasavvufi anlamda makamdan 
makama geçmenin bir ifadesi olarak kullanılır. Bu 

anlamda Erkan Oğur sesler arasında gezinmenin 
adamıdır, müzikal olarak bir üslubun adıdır. 
Perdesiz sesler arasında makamdan makam 
dolaşmanın, tasavvuf epistemolojisini müziğe 
uyarlamanın başarısıdır.

1982 yılında Robert Johnson‘la birlikte çıkardığı 
“İstanbul‘da Bir Amerikalı“ albümünden sonra 
Bülent Ortaçgil, Arto Tunçboyacıyan, Fikret 
Kızılok, Bulutsuzluk Özlemi, Djivan Gasparyan, 
Okan Murat Öztürk gibi ünlü isimlerle albüm 
çalışmaları yapmıştır. 

İsmail Hakkı Demircioğlu ile yaptığı albümle 
türkülerin ayrılmaz ikilisi olarak zihinlerde yer 
etmişlerdir. Birçok film ve belgeselde türküleriyle 
karcımıza çıkmıştır. Eşkıya, Yazı Tura, Sis, 
Propaganda ve Kız Kardeşim Mommo gibi birçok 
filmin müziklerini yapmıştır. 

Almanya’da sürdürdüğü fizik eğitimine “orta halli 
bir fizikçi olmaktansa kötü bir müzisyen olurum 
daha iyi” diyerek son veren Erkan Oğur günümüz 
dünyasının yaşayan sanatçıları arasında önemli 
bir yere sahiptir. Onlarca albüm ve film müziğine 
imza atan sanatçı en son 2012 yılında Dönmez Yol 
adlı albümünü çıkarmıştır. 
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SİNEMA

Devlet içindeki mafyalaşmaya dikkat çeken,  para ve çıkar 
uğruna çevrilen dolapları, yozlaşan insan ilişkilerini cesurca 
masaya yatıran Türk sinemasının önemli filmlerinden biri. 
Ödüllü maratoncu olmasına karşın yoksullukla mücadele 
eden Havva’nın tek hayali Avrasya Maratonu’nu kazanarak 
Güneydoğu’da askerlik yaparken sakatlanan ağabeyinin 
tedavisini yaptırabilmektir.  Bir yandan da güneydoğu gazisi 
ağabeyine bakan bir genç kız hayatını silgi fabrikasında 
çalışarak kazanır.  Zorlu bir antrenman sürecinde olan Havva 
bu esnada lüks bir otel tarafından yiyecek yardımıyla destek 
bulur. Ancak bu otelle ilgili büyük problemler vardır. Mafya tarafından elde edilmek istenen otel türlü kirli 
oyunlara sahne olur. Tüm bu kirli çevrenin içerisinde var olmaya çalışan Havva‘nın tek derdi ise maratonu 
kazanmaktır. İstihbarat Servisi’ne karşı kendisini bir çete yardımıyla koruyan Bakan’a ödenen periyodik 
rüşvet ortalarda görülmeyince kıyamet kopmaya başlar. Söz konusu para Bakan’ın eline geçmeden 
Kolombiya’dan kokain satın alınmaktadır. Para karşılığında bir kumarhaneyi himaye eden Bakan bu 
durumun çözülmesi için derhal harekete geçer. Aynı zamanda yasadışı bir örgütten de korunma konusunda 
yardım alan kumarhane yetkilileri Havva adında, Avrasya Maratonu’nda şampiyon olma hayalleri kuran bir 
kıza da sponsor olmuşlardır. Olaylar şiddet ve çıkara endeksli bir atmosferde giderek daha da karışacaktır.

Filler ve Çimen
Yönetmen: Derviş Zaim

Inception
Yönetmen: Christopher Nolan

Christopher Nolan‘ın yazıp-yönettiği 2010 yapımı efsane film. 
Nolan her filminde olduğu gibi Inception filmiyle de izleyicinin 
aklına soru işaretleri bırakıyor. Fantastik-bilimkurgu 
kategorisinde oldukça iddialı olan film rüya yoluyla zihinlere 
fikir aşılama meselesini irdeliyor. Görsel sahneleriyle dikkat 
çeken Inception kurgusu, senoryosu ve sinematografik 
anlatımıyla seyircisine kendine özgün bir sinema dili sunuyor.  
Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) çok yetenekli bir hırsızdır. 
Uzmanlık alanı, zihnin en savunmasız olduğu rüya görme 
anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip 
çıkarmak ve onları çalmaktır. Cobb’un bu ender mahareti, 
onu kurumsal casusluğun tehlikeli yenidünyasında aranan 
bir oyuncu yapmıştır. Ancak, aynı zamanda bu durum onu 
uluslararası bir kaçak yapmış ve sevdiği her şeye mal olmuştur. 
Cobb’a içinde bulunduğu durumdan kurtulmasını sağlayacak 
bir fırsat sunulur. Ona hayatını geri verebilecek son bir iş; tabi 
eğer imkânsız başlangıcı tamamlayabilirse... Mükemmel 
soygun yerine, Cobb ve takımındaki profesyoneller bu sefer 
tam tersini yapmak zorundadır; görevleri bir fikri çalmak değil onu hedefteki kişinin zihnine yerleştirmektir. 
Eğer başarırlarsa, mükemmel suç bu olacaktır. Ama ne dikkatle yapılan planlamalar, ne de uzmanlıkları, 
onları, her hareketlerini önceden tahmin ettiği anlaşılan tehlikeli düşmanlarına karşı hazırlıklı kılabilir. Bu, 
gelişini sadece Cobb’un görebildiği bir düşmandır.
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Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak 
Yönetmen: Ahmet Uluçay

Frankenweenie
Yönetmen: Tim Burton

Geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz Ahmet Uluçay‘ın 
gerçekleştirdiği 2004 yılı yapımı uzun metrajlı sinema 
filmidir. Ahmet Uluçay‘ın ilk sinema filmi olan Karpuz 
Kabuğundan Gemiler Yapmak; ünlü oyuncuların oynamadığı, 
yönetmeninin de rol aldığı özgün bir yapım. Uluçay‘ın kendi 
yaşamından kesitler sunduğu film oldukça doğal ve şiirsel 
gerçekçi tarzda işlenmiş. Birçok ödül de kazanan filmin 
yönetmeni Uluçay, benzer bir isimle (Koltuk Değneklerinden 
Kanat Yapmak) kısa metrajlı bir film de çekmişti. 

Yapıt, 2001‘de tamamlandığı halde üç yıl sonra gösterime 
girebildi. Biri karpuzcunun, diğeri berberin yanında çırak 
olarak çalışan iki çocuğun köylerinde film oynatmak için 
verdiği mücadeleyi anlatan film, Naif, hüzünlü ama umut 
dolu, sıcak bir işlenişe sahip: Recep ve Mehmet sinemaya 
delicesine tutkundur. Gündüzleri kasabada çalışıp, geceleri 
köydeki evlerinin ahırında bir yandan derme - çatma bir film 
projeksiyon makinası yapmaya çalışırken, diğer yandan da 
hayatlarını tümden değiştirecek olan rejisörlük hayalleri 
kurmaktadırlar. İşin içine Recep‘in kendisinden yaşça büyük olan Nihal‘e aşkı da karışınca, hayatlarında 
derin izler bırakan unutulmaz bir yaz mevsimi yaşarlar. Kısacası filmde, film makinesi yapmak uğruna 
harcanan bir ömrün öyküsü ele alınıyor. Samimiyetle yapılan işin sonunda hedefine ulaşacağını vurgulayan 
Ahmet Uluçay bu eseriyle sinema tarihine ölümsüz bir eser kazandırmıştır. 

1984 yılında 29 dakikalık olarak çekildiğinde, sinemanın 
animasyon dehası Tim Burton‘ın kovulmasına sebep olan ve 
2013’te 90 dakika, siyah-beyaz ve 3D olarak yeniden seyirciyle 
buluşan animasyon filmidir. İçerik bakımından Frankenstein, 
Pet Sematary, Edward Scissorhands gibi gerilim filmlerine 
göndermelerde bulunan film animasyon alanında 2013 
yılının en iyilerinden biridir. 

Victor, sevgili köpeği Sparky’yi aniden kaybedince, en iyi 
dostunu tekrar yaşama döndürmek için bilimden yardım 
alır ve başarır! Ama yarattığı Sparky orjinalinden birazcık 
farklıdır. Victor köpeğini evde saklamaya çalışır ama Sparky 
gün yüzüne çıkınca, Victor’ın çevresindeki herkes bu yeni 
yaşam ihtimalini keşfetmek için kapışır. Stop-motion 
animasyonlarının babası Tim Burton’ın günümüz teknolojisi 
ile yeniden uyarladığı bu yapım, bir oğlan çocuğu ile onun 
köpeğinin sevimli hikâyesini sinema perdesine taşıyor. Fikir 
babası yönetmeni ve yapımcısı Tim Burton olan projenin 
senaryosu ise John August‘a ait. Siyah-beyaz ve 3 boyutlu 
olarak çekilen filmin orijinal seslendirme kadrosunda Winona 
Ryder, Martin Short, Catherine O’Hara, Martin Landau, Charlie Tahan gibi isimler yer alıyor. Frankenstein 
türü korku filmlerinin çocuk versiyonu olması ve nerdeyse sinema tarihinin tüm referanslarını taşıması 
bakımından izlenilesi bir filmdir. Burton’ın diğer filmlerinde gördüğümüz gotik ambians kesintisiz bu 
yapımda da devam etmektedir.
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Kendi İçine  Düşenler
Ansiklopedisi

Mümkün Öykülerin
En İyisi

Kitap’tan Haber

Kendi İçine Düşenler Ansiklopedisi tek keli-
meyle “büyüleyici” bir roman. Genç bir memu-
run hikâyesini anlatan romanı okurken kâh gü-
lecek kâh ağlayacaksınız ve kitap bitene kadar 
elinizden bırakamayacaksınız.

Olağanüstü bir dil yeteneğine sahip olan yazarın 
su gibi akan duru üslubuna fazlasıyla güvendiği 
belli.

Çünkü sıradan bir hayatı anlattığı roman, bu 
mahirâne üslupla birlikte harika, 
komik, muhalif, eğlenceli ve yer yer göz yaşartıcı 
bir başyapıta dönüşüyor.

Daha da önemlisi, Selman Bayer, bu romanıyla, 
postmodernizmle çalkantılı bir ilişki yaşayan 
modernist Türk romanının da yüzünü temize 
çıkarıyor. 

Türk romanında hemen hemen hiç denenme-
mişi deniyor. Balzac’tan Joyce’a, Dostoyevs-
ki’den Mevlana’ya kadar birçok üslubu başa-
rıyla taklit ederek eserini taçlandırıyor.

Aykut Ertuğrul yazınca değil, okununca 
tamamlanan hikâyeler kaleme alıyor. 
Yazar hikâyeyi tamama erdirirken öyle özel 
ve kasıtlı boşluklar bırakıyor ki okurun 
“anlamlandırmasına” kadar bir şeyler hep 
eksik kalıyor. Tıpkı hayat gibi. 

Zira hayatta da dışarıdan bakarak, hele hele 
yaşarken kestirilebilen serim-düğüm-sonuç 
ilişkisi yoktur.

Kader ve ecel aklın mengenesinin dışındadır 
sonuç olarak ve insan idrakinin hayatı olduğu 
haliyle kurgulaması imkânsızdır. 
Hayata en yakın hikâyenin bile bir kurgu ürünü 
olması, zihnin de hayatı olduğu gibi değil, kendi 
idrakinin kapasitesi çerçevesinde kâh bilerek 
kâh bilmeden inşa ettiği kurgular çerçevesinde 
anlaması ve anlamlandırması bundandır.

Aykut Ertuğrul’un Mümkün Öykülerin En İyisi 
adıyla yayınladığı ikinci kitabı bir kurgu ürünü 
olsa da, yazar hayata daha yakın bir noktada 
inşa ediyor hikâyelerini.



YERELSEN
             YAYINLARI



Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası (YERELSEN) 25 Temmuz 2005 tarihinde kamu iş-
yerlerinde ve sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait olan şirketlerde işveren sendikası olarak 
faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren sendikamızın amacı; üyeleri adına işçi sendikaları ile toplu iş 
sözleşmesi görüşmelerini yürütmek ve sonuçlandırmak, üyeleri arasında işbirliği ve güç birliği 
oluşturmak, üyelerinin insan kaynakları ve personel birimlerine iş hukuku, sendikalar hukuku ve 
endüstri ilişkileri konularında danışmanlık hizmetleri vermektir. Sendikamız bugüne kadar onlar-
ca toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürütmüş ve neticelendirmiştir. 

Yurt içinde ve yurtdışında eğitim ve bilgilendirme faaliyeti yapmış, pek çok ulusal ve uluslararası 
projede görev almıştır. YERELSEN, profesyonel kadrosuyla, kendisine üye olacak kurum ve ku-
ruluşlara hizmet etme yeterliliğinde ve azmindedir. Halen 35 ilde 99 üyesi bulunan YERELSEN 
ülke çapında bir taraftan üyelerine hizmet üretirken diğer taraftan da teşkilatlanma çalışmalarına 
devam etmektedir.  






