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Basım Tarihi
Haziran 2020



KAMU İŞVEREN  
SENDİKACILIĞINDA

BAŞARIYLA
GEÇEN 15 YIL



Yerelsen, kurulduğu 2005 yılından itibaren bugüne 
dek yüzlerce toplu iş sözleşmesine imza atmış, 
üyelerinin kazanımlarını korumuş ve tüm sendikal 
faaliyetlerini profesyonel ekibiyle yürütmüştür. 

Yerelsen sendikal faaliyetlerinin yanı sıra eğitim ve 
danışmanlık alanında da tüm çalışmalarına hızla 
devam etmektedir.



SENDİKAMIZ

HAKKINDA



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. In dictum magna eget malesuada ullamcorper. 
Aenean vel orci nec dolor vulputate consectetur 
a eu dolor. Pellentesque et suscipit orci. Quisque 
dolor enim, aliquet in vulputate id, rutrum eget ex. 
Pellentesque habitant.

Günümüzde sendikacılık anlayışının değiştiğinin, 
artık sendikaların ilgi alanlarının sadece ücret 
pazarlığı yapmak olmadığının ve sendikaların içinde 
bulunduğu topluma ve temsil ettiği üyelerine 
karşı da sorumlulukları olduğunun bilincinde olan 
sendikamız, profesyonel anlamda yürüttüğü Toplu 
iş sözleşmeleri görüşmeleri ve uygulanmasındaki 
danışmanlık hizmetinin yanı sıra, pek çok eğitsel ve 
sosyal faaliyete de imza atmıştır. Kuruluş amacına 
yönelik seminerler ve konferanslar düzenlemiştir.



TARİHÇEMİZ

Tarihçemiz8

Yerelsen, kamu işveren sendikacılığında 
toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin yanı sıra
birçok eğitim ve bilgilendirme faaliyeti, 
yayın ve çalıştaylar ile etkinliğini
sürdürüyor. 

2005 yılından 
bugüne 
başarıyla...



Tarihçemiz 9

Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası (YERELSEN), 25 
Temmuz 2005 günü 14 Belediye, Bağlı Kuruluş ve Belediye 
Şirketlerinin yöneticileri tarafından, Türkiye genelinde 
faaliyette bulunmak üzere Kocaeli’de kurulmuş, çok kısa 
bir süre içinde teşkilatlanmasını tamamlayarak üye sayısını 
artırmıştır. Zamanla Kocaeli’nin yanı sıra pek çok çevre 
belediyenin üye olması ile üye portföyünü genişleten 
YERELSEN, bugün itibariyle Türkiye’nin pek çok yerinde 
örgütlenmiş bir işveren sendikasıdır. 
 
Yerelsen, endüstri ilişkileri, sendikacılık, işçi-işveren ilişkileri 
ve belediyecilik alanında yaşananlar ile birlikte, Türkiye 
genelinde çalışma hayatı ve yerel yönetimlerde; İşçi-işveren 
ilişkilerine ve belediyelerin görev-yetki, hizmet alanlarına 
farklı bir perspektif kazandırmayı amaçlamaktadır.



VİZYON VE
MİSYONUMUZ

Vizyonumuz ve Misyonumuz

Vizyonumuz
Yerel yönetimlerde, üyelerimizin ve çalışanlarımızın müş-
terek yararları doğrultusunda, işyerlerimizde çalışma ba-
rışını temin etmek, sürekli ve yaygın kılmaktır.

Misyonumuz
Yerel yönetimlerde, işvereni ve işgöreni ile işbirliği ve da-
yanışma içersinde, kamu yararını, verimliliği ve rekabet 
edebilirliği gözeterek, adil, dengeli ve sürekli çalışma ba-
rışı tesis etmek, güven ve diyaloğa dayalı hizmet sunmak-
tır.

VİZYONUMUZ VE MİSYONUMUZ
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Vizyonumuz ve Misyonumuz

• Emeğin en kutsal değer olduğuna inanırız.
• Alın teri kurumadan emeğin karşılığının verilmesini 

benimseriz.
• Elimizdeki imkanları çalışanlarımızla zevkle paylaşırız, 

olmayanın sözünü vermeyiz.
• Tüm karar ve eylemlerimizde, katılımcılık, güvenilirlik, 

şeffaflık ve hesap verebilirlik önceliğimizdir.
• Liyakat, verimlilik ve rekabet edebilirlikten ödün vermeyiz.
• İşbirliği, dayanışma ve diyalogdan yanayız.
• Hizmetlerimizde, gençlerimizin, kadınlarımızın ve engelli 

çalışanlarımızın önceliği vardır.
• Üyelerimizin ve çalışanlarımızın mesleki ve sosyal 

gelişimini destekleriz.
• Hizmetlerimizi sunarken bilimden yararlanır, 

profesyonellikten ve adaletten ayrılmayız.

İLKELERİMİZ
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YERELSEN’İN

FAALİYET
KONULARI

Faaliyetler

Yerelsen, diğer Kamu İşveren Sendikaları gibi 6356 sayılı 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Ana tüzük ve 
diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini yü-
rütmekte, üyesi kuruluşlara kuruluş amacı doğrultusun-
da hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetlerin hangi alanlar-
da verilebileceği ise tüzüğünde belirlenmiştir.

Bu çerçevede Yerelsen’in önceliği İşkolları Yönetmeliği’n-
de belirtilen tüm işkollarında, bu işkollarının gerektirdiği 
maddi ve manevi korumayı sağlamak üzere, bu iş kolla-
rını temsilen resmi makamlarla, gerçek ve tüzel kişilerle 
gereken her türlü temasları yapmak ve söz konusu işkol-
larında faaliyet gösteren üyelerinin hak ve menfaatlerini 
korumaktır.

12

Yerelsen, tüm üye kuruluşları ile işbirliğini 
geliştirmeyi, dayanışmayı artırmayı hedefleyen 
bir faaliyet anlayışına sahiptir.

İşbirliği ve 
dayanışmaya 
odaklı anlayış
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

PROJELER YÜRÜTMEK

EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME

İŞBİRLİĞİ

BASIN YAYIN

DANIŞMANLIK

STK FAALİYETLERİ

Faaliyet Konuları

Yerelsen, üyelerimiz 
adına toplu iş sözleşmesi 

görüşmelerini yürütmüş ve 
toplu iş sözleşmesi süreçlerinin 

olumlu sonuçlanmasına katkı 
sağlamıştır. 

Yerelsen sendikal faaliyetleriyle 
birlikte hem sosyal sorumluluk 
farkındalığını artırmak hem de 

artı değer üretebilmek için 
projeler planlamaktadır. 

Yerelsen eğitim programlarını 
mutat hale getirmiş olup, yerel 
yönetimler başta olmak üzere 
değişen hukuki süreçleri ve 

yeni projeksiyonları toplantı ve 
seminerlerle paylaşmaktadır. 

Yerelsen düzenlediği program 
ve faaliyetleri ile hem üyeleri 

arasında hem de farklı 
kuruluşlar arasında diyalog 
ve işbirliğini güçlendirmeyi 

amaçlıyor.

Yerelsen kuruluşundan bugüne 
yaptığı tüm çalışmaları kalıcı 
hale getirebilmek için kitap, 
rapor, dergi, internet siteleri 

gibi alanları kullanarak yayıncılık 
faaliyetine devam etmektedir.

Yerelsen, sendika çalışmaları 
çerçevesinde üye kuruluş 

ve belediyelere söz 
konusu alanlarda her türlü 

danışmanlık desteğini vermeyi 
sürdürmektedir.

Yerelsen, sendikal faaliyetlerinin 
yanı sıra sivil bir stk olarak 
gerek ülke gündemini ve 

gerekse de dünya gündemini 
ilgilendiren konularda çalışmalar 

yapmaktadır.
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Yerelsen, kamu yararı ve işverenin bütçe imkanları 
doğrultusunda elde olanın çalışanlar ile paylaşılması, bütçe 
imkanlarını aşan, uygulanabilirliği de olmayan konularda söz 
verilmemesi gibi konularda temel sendikacılık faaliyetini 
profesyonel bir yaklaşım ile yürütmeyi hedeflemektedir.

Yerelsen ayrıca, eğitsel ve sosyal faaliyetler, sendika 
üyeleri adına yerel yönetimlerin “sorunlarının tartışıldığı 
ve çözümlerin üretildiği” bir platform olmuştur. YERELSEN 
tarafından yürütülen bütün bu faaliyetlerin, üye kuruluşlar 
nezdinde memnuniyetle karşılandığı, bir sonraki etkinliğe 
katılma noktasında onları teşvik ettiği, üyelik bilincini artırdığı 
ve nihai olarak üyelerin aidiyet duygusunu güçlendirdiği, 
diğer taraftan, üye işyerlerinde “iş barışının tesisine” ve 
“sosyal diyaloğun geliştirilmesine” katkıda bulunduğu 
gözlenebilmektedir.

YERELSEN, ÜYESİ KAMU İŞVERENLERİ 
ÇALIŞANLARININ MESLEKİ BİLGİLERİNİ 
ARTIRACAK, TASARRUF VE YATIRIMIN 
GELİŞMESİNE, VERİMLİLİĞİN ARTMASINA 
HİZMET EDECEK FAALİYETLERİ
GERÇEKLEŞTİRMEYİ
AMAÇLAR.



KURULUŞUNDAN BUGÜNE 
YERELSEN



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. In dictum magna eget malesuada ullamcorper. 
Aenean vel orci nec dolor vulputate consectetur 
a eu dolor. Pellentesque et suscipit orci. Quisque 
dolor enim, aliquet in vulputate id, rutrum eget ex. 
Pellentesque habitant.

Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası 
(YERELSEN), 25 Temmuz 2005 tarihinde Türkiye 
genelinde faaliyette bulunmak üzere Kocaeli’de 
kurulmuş, çok kısa bir süre içinde teşkilatlanmasını 
tamamlayarak üye sayısını artırmıştır.
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Hayat Umuttur Projesi Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi, İşkur ve 
Yerelsen tarafından yürütüldü.

Panel - Yerel Yönetimler 
Endüstriyel İlişkileri ve İşveren 
Sendikacılığı  Semineri yapıldı.

2006

Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri 
Sendikası (YERELSEN) Kuruldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı 

sendikamıza üye oldu.

2005

2005-2009
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  AB Destekli Yerel İş 
Barışı Projesi Yapıldı.

Balıkesir / Altınordu 
Eğitim Semineri 

Yapıldı.

Yerel İş Barışı Kongre 
Tebliğleri Yayınlandı.

2007

Antalya Eğitim 
Semineri Yapıldı.

 

İtalya Eğitim Ve 
Bilgilendirme 

Programı Yapıldı.

Alanya Eğitim 
Semineri Yapıldı. 

2008

Sakarya Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı 

Sendikamıza Üye 
Oldu.

Kocaelide İş Sağlığı 
ve Güvenliği Projesi 

Yapıldı. 

AB Destekli 
Engellilere Eşit 
İş Fırsatları İçin 
Danışmanlık Ağı 
Projesi Yapıldı.

Avusturya Eğitim ve 
Bilgilendirme Projesi 

Yapıldı.

Yerelsen Tanıtım 
Kitabı Yayınlandı.

2009
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Alanya Eğitim 
Semineri Yapıldı.

 
Rusya Eğitim Ve 

Bilgilendirme 
Programı Yapıldı.

Bilecik Belediye 
Başkanlığı 

Sendikamıza Üye 
Oldu.

Bolu Belediye 
Başkanlığı 

Sendikamıza Üye 
Oldu.

Çankırı Belediye 
Başkanlığı 

Sendikamıza Üye 
Oldu.

2010

Tokat Belediye 
Başkanlığı

Sendikamıza Üye Oldu.
 

Afyonkarahisar 
Belediye Başkanlığı 

Sendikamıza Üye Oldu.

 

Bosna Hersek Eğitim 
ve Bilgilendirme  
Programı Yapıldı.

Afyonkarahisar Eğitim 
Programı Yapıldı.

2011

2010-2014

Kuruluşundan Bugüne Yerelsen
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Sakarya Kuzuluk 
Eğitim  Programı 

Yapıldı.

Bolu Eğitim Semineri 
Yapıldı.

2012

Afyonkarahisar Eğitim 
Programı Yapıldı.

Yalova Eğitim 
Semineri Yapıldı.

Kırşehir Belediye 
Başkanlığı 

Sendikamıza Üye 
Oldu.

Çalışma Mevzuatı 
Yayınlandı.

5216 Sayılı 
Büyükşehir Belediyesi 
Kanunu – 5393 Sayılı 
Belediye Kanunu ve 
İlgili Yönetmelikler 

Yayınlandı.

Belediye Organları 
Rehberi Yayınlandı.

2013

Afyonkarahisar Eğitim 
Programı Yayınlandı.

Ordu Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı

Sendikamıza Üye 
Oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı

Sendikamıza Üye 
Oldu.

2014

Kuruluşundan Bugüne Yerelsen
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Afyonkarahisar Eğitim 
Programı Yapıldı. 

İstanbul Eğitim 
Semineri Yapıldı.

Kahramanmaraş 
Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı 
Sendikamıza Üye Oldu.

Bursa Eskişehir Bilecik 
Kalkınma Ajansı 

Sendikamıza Üye Oldu.

2015

Bolu- Abant Eğitim 
Semineri Yapıldı.

Yerel Yönetim 
Refomları Çalıştayı 

Yapıldı.

Erzincan Belediye 
Başkanlığı

Sendikamıza Üye 
Oldu.

2016

Bolu – Abant Eğitim 
Semineri Yapıldı.

Afyonkarahisar 
Eğitim Semineri 

Yapıldı.

Mevlana Kalkınma 
Ajansı 

Sendikamıza Üye 
Oldu.

Güney Marmara 
Kalkınma Ajansı
Sendikamıza Üye 

Oldu.

Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı 
Sendikamıza Üye 

Oldu.

Yerel Yönetim 
Reformları,

Belediye Yönetimi ve 
Kamusal İlişkiler,
Yerel Hizmetler 

Yayınlandı.

2017

2015-2020

Kuruluşundan Bugüne Yerelsen
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Afyonkarahisar Eğitim 
Programı Yapıldı.

Kilis Eğitim Programı 
Yapıldı.

 

Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi 
Çalıştayı Yapıldı.

Afyonkarahisar Eğitim 
Programı Yapıldı.

Batı Akdeniz 
Kalkınma Ajansı
Sendikamıza Üye 

Oldu.

İstanbul Kalkınma 
Ajansı

Sendikamıza Üye 
Oldu.

Güney Ege Kalkınma 
Ajansı

Sendikamıza Üye 
Oldu.

2018

Ankara Kalkınma 
Ajansı üye oldu.

Ordu su ve 
Kanalizasyon İdaresi 

Personel A.Ş üye 
oldu.

Pamukova Belediyesi 
üye oldu.

Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi

SASAY A.Ş üye oldu.

M.Kemal Paşa 
Personel 

A.Ş üye oldu.

Kestel Belediyesi – 
Kesbeltaş A.Ş üye 

oldu.

Kartepe Belediyesi – 
Kartepe Temizlik A.Ş 

üye oldu.

Kamu İşveren 
Sendikacılığı ve

Çalışma Mevzuatı 
Yayınlandı.

2019

Samsun Büyükşehir 
Belediyesi üye oldu.

Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi – Su ve 

Kanalizasyon İdaresi 
(BASKİ) Personel

A.Ş üye oldu.

Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi –Personel 

A.Ş üye oldu.
Gerede Belediyesi ve 

Gerede Belediyesi 
Personel A.Ş üye 

oldu.

Gölcük Belediyesi – 
GÖLAŞ üye oldu.

Adapazarı Belediyesi 
Personel A.Ş 

üye oldu.

Körfez Belediyesi – 
KÖRPAŞ üye oldu.

Yerel Yönetimler ve 
Sosyal Politika kitabı 

yayınlandı.

2020

Kuruluşundan Bugüne Yerelsen



TOPLU
İŞ SÖZLEŞMELERİ



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. In dictum magna eget malesuada ullamcorper. 
Aenean vel orci nec dolor vulputate consectetur 
a eu dolor. Pellentesque et suscipit orci. Quisque 
dolor enim, aliquet in vulputate id, rutrum eget ex. 
Pellentesque habitant.



Sözleşmeler26

TOPLU
İŞ SÖZLEŞMELERİ



Sözleşmeler

Yerelsen bilindiği gibi, işçi sendikaları özel sektörde işverenin 
karşısına genellikle işverenin katlanabileceği taleplerle 
gelmektedir. Zira, aksi durumda işyerinin kapanması ve işçinin 
işsiz kalması söz konusu olabilmektedir. 

Ancak, kamu sektöründe mali kaynakların devlet bütçesinden 
karşılanması gerekçesine ve rahatlığına dayanarak işçi 
sendikaları aynı hassasiyeti göstermemektedirler.

İşçi sendikalarının bu politikalarının kamu işverenlerini karşı 
karşıya bırakacağı durumlarla ilgili bilgilendirmede bulunarak 
işçi sendikalarının bu bilinci kazanmalarına yardımcı olmak 
temel hedeflerden biridir. 

27

Yerelsen, 
gerçekleştirdiği yüzlerce 
toplu iş sözleşmesi ile 
iş barışının gelişmesine 
katkı sağlamış, taraflar 
için kazançlı sonuçlar 
üretilmesini sağlamıştır.
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Bu çerçevede Yerelsen, kuruluşundan itibaren iş barışı, milli 
tasarruf ve imkanların verimli kullanılması amacını odağa 
alacak biçimde yüzlerce toplu iş sözleşmesi görüşmesini 
başarıyla sonuçlandırmıştır.

TOPLU
İŞ SÖZLEŞMELERİ

Yerelsen, işveren vekili sıfatı ile gerçekleştirdiği 
görüşmelerde toplu iş sözleşmesi süreçlerinin 
taraflar için en faydalı biçimde sonuçlanmasını 
amaçlamıştır.

Yüzlerce toplu 
iş görüşmesinde 
başarılı sonuçlar.

Sözleşmeler
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Yerelsen, üyelerin ve 

çalışanların müşterek 

yararları doğrultusunda, 

iş barışını temin etmeyi, 

sürekli ve yaygın kılmayı 

hedeflemektedir.

Sözleşmeler



EĞİTİM 
PROGRAMLARI



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. In dictum magna eget malesuada ullamcorper. 
Aenean vel orci nec dolor vulputate consectetur 
a eu dolor. Pellentesque et suscipit orci. Quisque 
dolor enim, aliquet in vulputate id, rutrum eget ex. 
Pellentesque habitant.

Yerelsen, toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri ve 
uygulanmasındaki danışmanlık hizmetinin yanı 
sıra, pek çok eğitim programına da imza atmıştır. 
Kuruluş amacına yönelik seminerler ve konferanslar 
düzenlemiştir.



YURTİÇİ EĞİTİM VE  
BİLGİLENDİRME  
PROGRAMLARI 

32

Yerelsen kurulduğu 
günden bu yana 
eğitim faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

Eğitim Programları
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Yerelsen, 2006 yılından itibaren yurtiçi eğitim programlarına 
önem vermiş, üyeleri arasındaki işbirliği ve dayanışmayı 
artıracak programları düzenli olarak gerçekleştirmiştir. Bu 
bağlamda hem alanında uzman akademisyenlerin katıldığı 
programlarla üyelerimize hukuki ve akademik birikim aktarılmış 
hem de güncel konular ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır. 

Yerelsen, yurt içi programlarının ilkini kuruluşunun birinci yıl 
dönümünde düzenlediği “Endüstri İlişkileri ve Kamu İşveren 
Sendikacılığı Paneli” ile gerçekleştirmiştir. Yerelsen, Kocaeli, 
Balıkesir, Antalya, Alanya, Sakarya, Bolu, Afyonkarahisar 
gibi farklı illerde hazırladığı programlara üyelerinin ilgili 
personellerinin katılımını sağlamıştır. 

Yerelsen, eğitim faaliyetlerini alanında uzman 
akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirerek 
sektörel birikimi üyelerine aktarmıştır.

Eğitim Programları
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ALANINDA UZMAN AKADEMİSYENLERİN 

KATILDIĞI PROGRAMLARDA DOĞRU 

SEKTÖREL BİRİKİM ÜYELERİMİZE 

AKTARILMAKTADIR.

Yerelsen farklı paydaş kuruluşlarla gerçekleştirdiği programlar 
ile eğitim faaliyetlerini çeşitlendirmektedir. 2006 yılında 
gerçekleşen Yerel İş Barışı projesini Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası ile hazırlamış, Balıkesir 
ve Antalya programları ile alanında uzman akademisyenleri 
üyelerimiz ile buluşturmuştur. 

Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler 
seminerini Balıkesir / Altınoluk’ta 2007 yılında gerçekleştiren 
sendikamız, bir başka eğitim seminerini yaklaşık 100 kişilik 
katılımcısı ile 2008 yılında Antalya’da yapmıştır. Yine 2008 
yılında Siyaset ve Ahlak, Siyaset ve Marka Yönetimi ve 
AB Sürecinde Yeni Belediyecilik Vizyonu gibi başlıklarla 
gerçekleştirdiği eğitim seminerini Alanya’da organize 
etmiştir.

Eğitim Programları
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• YEREL YÖNETİMLERDE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 
VE KAMU İŞVEREN SENDİKACILIĞI PANELİ 
(2006)

• BALIKESİR /ALTINOLUK EĞİTİM SEMİNERİ 
(2007)

• ANTALYA EĞİTİM SEMİNERİ  
(2008)

• ALANYA EĞİTİM SEMİNERİ   
(2008)

• ALANYA EĞİTİM SEMİNERİ  
(2010)

• AFYONKARAHİSAR EĞİTİM SEMİNERİ 
 (2011)

• SAKARYA- KUZULUK EĞİTİM SEMİNERİ 
(2011–2012)

YURTİÇİ EĞİTİM VE  
BİLGİLENDİRME  
PROGRAMLARI 

Eğitim Programları
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İş sağlığı, iş barışı ve engelliler gibi konuları da önemseyen 
sendikamız bu alanda 2009 yılında “İş Sağlığı ve Güvenliği” 
projesini yürütmüş, aynı yıl Engellilere Eşit İş Fırsatları İçin 
Danışmanlık Ağı Projesi’ni yurtdışından paydaşlarla birlikte 
başarıyla tamamlamıştır. 

Yerelsen 2010 yılında 188 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği 
Alanya eğitim programının yanı sıra 2011 yılında “Kriz 
Yönetimi” , “Sosyal Güvenlik Mevzuatı” , “İhale Mevzuatı” gibi 
başlıklarda bir diğer eğitim seminerini Afyonkarahisar’da 
gerçekleştirmiştir. 

Sendikamız 2012 yılında Sakarya, Bolu ve Van’da programlar 
düzenlemiş, yapılan bu etkinliklere üyelerimizin yanı sıra 
uzman akademisyenler katılım göstermiştir. 2013 yılında Afyon 
ve Yalova’da, 2014’te Afyon’da, 2015 yılında ise İstanbul’da 
eğitim faaliyetlerini hız kesmeden sürdürmüştür. 

Yerelsen, 2017 yılında Bolu ve Afyonkarahisar’da iki program 
düzenlemiş, bu etkinliklere iş, iktisat gibi alanlarda uzman 
akademisyenler katılmıştır. 2018 yılında Afyon ve Kilis’te 
eğitimlerine devam etmiş sendikamız ülke gündeminden de 
uzak kalmamıştır. 

Eğitim Programları
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• BOLU EĞİTİM SEMİNERİ  
(2012)

• VAN KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SEKTÖRLER 
BULUŞUYOR TOPLANTISI  
(2012)

• AFYON GÜRAL EĞİTİM SEMİNERİ  
(2013)

• YALOVA EĞİTİM SEMİNERİ 
(2013)

• AFYON GÜRAL EĞİTİM SEMİNERİ  
(2014)

• AFYON GÜRAL EĞİTİM SEMİNERİ  
(2015)

• İSTANBUL EĞİTİM SEMİNERİ  
(2015)

• BOLU-ABANT EĞİTİM SEMİNERİ  
(2017)

• AFYONKARAHİSAR EĞİTİM SEMİNERİ 
(2017)

• AFYONKARAHİSAR EĞİTİM SEMİNERİ 
(2018)

• KİLİS EĞİTİM SEMİNERİ (2018)

YURTİÇİ EĞİTİM VE  
BİLGİLENDİRME  
PROGRAMLARI 

Eğitim Programları
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YURTDIŞI EĞİTİM VE  
BİLGİLENDİRME  
PROGRAMLARI 

Eğitim Programları
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Yerelsen, yurtiçi eğitim faaliyetlerinin yanı sıra yurtdışı eğitim 
programları da organize etmiştir. Yurtdışı eğitim faaliyetleriyle 
Yerelsen, üyelerinin hem yurtdışındaki tecrübelerden kazanım 
sağlamasını hedeflemiş hem de üyeler arası dayanışmayı 
artırmayı amaçlamıştır. 

Yerelsen ilk yurtdışı faaliyetini 2008 yılında gerçekleştirdiği 
İtalya Eğitim ve Bilgilendirme programı ile yapmıştır. 
Programda Como ve Brescia gibi belediyeler ziyaret 
edilmiştir. 

Yerelsen’in ikinci yurtdışı programı ise 2009 yılında 
Avusturya’da gerçekleşmiştir. Viyana, Graz, Linz gibi Avusturya 
kentlerinin yanı sıra Almanya’da Münih’in de ziyaret edildiği 
faaliyette bölge belediyelerindeki uzmanlarla bir araya 
gelinmiştir. 

Programa ayrıca Viyana Büyükelçimiz de iştirak etmiş, yerel 
sendikalarda katılım sağlamıştır. 

Eğitim Programları
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YERELSEN, İTALYA, AVUSTURYA, 

ALMANYA, RUSYA VE BOSNA-HERSEK 

BELEDİYELERİNİ ZİYARET EDEREK, 

YEREL YÖNETİM ANLAYIŞLARI 

HAKKINDA BİLGİ ALMIŞTIR.

Yerelsen bir diğer önemli yurtdışı faaliyetini 2010 yılında 
Rusya’da yapmıştır. Moskova ve St. Petersburg kentlerinde 
gerçekleşen toplantıda ilgili bürokratların yanı sıra ilgili 
paydaşlarda katılım sağlamıştır. Yerelsen 2011 yılında Bosna-
Hersek’te de bulunmuş, program boyunca Bosna-Hersek’in 
önemli belediyeleri ziyaret edilerek bölgenin yerel yönetim 
anlayışı hakkında bilgi alınmıştır. 

Eğitim Programları
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İTALYA EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME 

PROGRAMI (2008) 

AVUSTURYA EĞİTİM VE 

BİLGİLENDİRME PROGRAMI (2009) 

RUSYA EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME 

PROGRAMI  (2010) 

BOSNA-HERSEK EĞİTİM VE 

BİLGİLENDİRME PROGRAMI (2011)

YURTDIŞI EĞİTİM 
PROGRAMLARI 

Eğitim Programları



PROJE VE 
ÇALIŞTAYLARIMIZ



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. In dictum magna eget malesuada ullamcorper. 
Aenean vel orci nec dolor vulputate consectetur 
a eu dolor. Pellentesque et suscipit orci. Quisque 
dolor enim, aliquet in vulputate id, rutrum eget ex. 
Pellentesque habitant.

Yerelsen, sendikal faaliyetleriyle birlikte üyeleri ve 
alanında   seçkin   çalışmalarıyla  tanınan  akademisyenlerle 
çalıştay faaliyetlerini sürdürmektedir. Yurtiçi ve 
yurtdışında faaliyet gösteren akademisyenlerin sunum 
ve çalışmalarıyla katıldığı programların nihai çıktıları 
kitaplaştırılarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Yerelsen, 
hem yerel yönetimlerin geleceği hem de ülkemizi 
ilgilendiren konularda projeler üretmeye ve akademik 
faaliyetlerine devam ederek toplumsal gelişime katkı 
sunmaya devam etmektedir.



YEREL YÖNETİM 
REFORMLARI 
ÇALIŞTAYI
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Sakarya, Ordu ve Antalya’da düzenlenen çalıştaya, 
ülkemizdeki tüm büyükşehir belediyeleri ile büyükşehirlerde 
bulunan ilçe belediyelerinin temsilcilerinin yanı sıra, yerel 
yönetimler konusunda paydaş durumunda olan merkezi 
yönetim kurum ve kuruluşları ile bunların taşra birimleri, 
valilik ve kaymakamlıklar ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon 
Birimlerinden temsilciler katıldı. 

Toplam 14 farklı oturum şeklinde gerçekleştirilen oturumlarda 
yerel yönetim reformlarının felsefesi, nitelikleri ve uygulama 
sonuçları çeşitli paydaşların gözünden detaylı olarak 
tartışılarak rapor halinde yetkili birimlere ulaştırıldı. Proje 
kapsamında, gerçekleştirilen bilimsel etkinliklere ilişkin 
nihai çıktıları, “6360 sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim 
Reformları”, “Belediye Yönetimi ve Kamusal İlişkiler” ve 
“Yerel Hizmetler” adları altında üçlü seri kitap olarak yazılı ve 
kalıcı hale getirilerek politika oluşturucular/uygulayıcılar ile 
paylaşıldı.

2016 yılında gerçekleşen Yerel Yönetim Reformları 
Çalıştayı programında, yerel yönetimlerimizin 
ülkemizdeki yeni pozisyonu görüşülmüştür.

Çalıştaylar



45Çalıştaylar



Geleceğe
yön veriyoruz.
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Yerelsen, yerel yönetimlerin geleceği kapsamında  
yapılan çalıştayların sonuçlarının,  uzman akademisyen 
tarafından değerlendirilerek, bir politika öneri 
raporu halinde politika oluşturuculara ve kamuoyuna 
sunmuştur.

Çalıştaylar



CUMHURBAŞKANI HÜKÜMET 
SİSTEMİNDE MERKEZİ İDARE VE 
YEREL YÖNETİMLERİN 
GELECEĞİ

Yerelsen, hem yerel yönetimleri hem de ülke 
yönetimini etkileyecek tüm süreçleri yakından 
takip etmektedir. 

Değişimi 
yakından takip 
ediyoruz.

48 Çalıştaylar



Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası tarafından 
düzenlenen Çalıştay ile 24 Haziran seçimleri öncesi 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Merkezi ve Yerel 
Yönetimlerde Gerçekleşecek Dönüşüm konusu ele alındı.

Merkezi İdare ve Yerel Yönetimler Arasında Görev, Yetki 
ve Bütçe Paylaşımı, Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin 
Denetimin Etkinleştirilmesi Stratejileri,  Merkezi İdare ve 
Yerel Yönetimlerin Dönüşümü İçin Uluslararası İyi Uygulama 
Örnekleri, Merkezi İdarenin ve Yerel Yönetimlerin Dönüşümüne 
Akademik Bakış şeklinde ele alındı.

Sakarya ve Afyonkarahisar’da gerçekleşen Çalıştay 
programına Türkiye’nin yetkin birçok akademisyeni katılım 
gösterdi.

49Çalıştaylar
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Yerelsen, her iki çalıştay faaliyetinde üye kuruluşların ilgili 
katılımcılarının yanı sıra uzman bir akademik kadroyu da 
sürece dahil etmiştir. Türkiye’nin yetkin üniversitelerinden 
yerel yönetimler konusunu çalışan yada bu alanda yetkin 
olan isimlerin davet edildiği programlar neticesinde yerel 
yönetimlerin geleceğine ilişkin önemli sonuçlar ortaya 
konulmuştur. 

Yerelsen, gerek eğitim gerekse de çalıştay faaliyetleri ile hem 
yerel yönetimlerde yaşanan değişimi yakından takip etmekte, 
hem de ülke gündemine ilişkin görüş beyan ederek sürecin 
dışında kalmamaya özen göstermektedir. 

Çalıştaylar
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Yapılan çalıştaylara farklı üniversitelerden 
onlarca akademisyen katılım sağlamış, ortaya 
çıkan sonuçlar ilgililerle paylaşılmıştır.

Yerelsen yapılan çalışmaların kalıcı olabilmesini de hedeflemiş 
ve bu bağlamda sunulan tebliğleri kitaplaştırarak tüm ilgili 
okuyuculara ulaştırmıştır. 

Çalıştay faaliyetleri 
ile akademik 
derinliğin yanı sıra 
ülke gündeme dair 
bir yaklaşım da 
ortaya konmuştur. 

Çalıştaylar
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YERELSEN, GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 

PROJELERDE FARKLI ALANLARDAKİ 

PAYDAŞLARLA ORTAKLIK 

KURARAK PROJENİN ETKİ ALANINI 

GENİŞLETMİŞTİR.

Yerelsen eğitim faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli alanlarda birçok 
projeye imza atmıştır. Yerelsen, yürüttüğü projeleri iş barışı, iş 
sağlığı ve güvenliği gibi konuların yanı sıra sosyal sorumluluk 
bağlamında engellilere eşit iş fırsatları gibi konuları da 
gündemine almıştır. 

Projeler
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• HAYAT UMUTTUR PROJESİ  

(2006)

• YEREL İŞ BARIŞI PROJESİ  

(2006-2007)

• KOCAELİ’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

PROJESİ  

(2009)

• ENGELLİLERE EŞİT İŞ FIRSATLARI İÇİN 

DANIŞMANLIK AĞI PROJESİ 

2009-2011

YERELSEN
PROJELERİ 

Projeler



YERELSEN
YAYINLARI



Yerelsen sendikal yayınlarında özellikle kitap 
faaliyetlerini önemsemektedir. Bu çalışmalar hem söz 
konusu alanda ortaya konan çalışmaları kalıcılaştıracak 
hem de ilgili tüm kişiler için birer başvuru kaynağına 
dönüşecektir. 
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 YEREL YÖNETİM
REFORMLARI

 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
EL KİTABI

 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KANUNU

 YEREL İŞ BARIŞI
TEBLİĞLERİ

 YERELSEN TANITIM
KİTABI

2017

2009

2013

2007 2009

Yayınlar

BELEDİYE ORGANLARI
REHBERİ

ÇALIŞMA MEVZUATI

2013

2013
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YEREL HİZMETLER

ÇALIŞMA MEVZUATI

 BELEDİYE YÖNETİMİ VE
KAMUSAL İLİŞKİLER

YENİ SİSTEMDE YEREL
YÖNETİMLER

 TÜRKİYE’DE KAMU İŞVEREN
SENDİKACILIĞININ GELİŞİMİ

YEREL YÖNETİMLER VE
SOSYAL POLİTİKA

2017

2019

2017

2018

2019 2020

Yayınlar



Yerelden Değerler
Dergisi
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Yerelsen kuruluşundan bu yana sürdürdüğü 
yayıncılık faaliyetleri, Yerelden Değerler 
dergisi ve web siteleri tüm ülkeye hitap 
edecek vizyoner bir yaklaşım geliştirmiştir.

Yayıncılık 
Faaliyetlerimiz ile
Tüm Türkiye’ye 
Ulaşıyoruz.

Yayınlar



59Yayınlar



Üyelerimiz
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Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası 
Türkiye’nin birçok bölgesinde örgütlü yapısıyla 
kuruluş amacına uygun çalışmalarına
devam ediyor.

Türkiye’nin pek 
çok kentinde 
üyelerimizle
faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz.

Üyelerimiz



61Üyelerimiz



Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası, 25 Temmuz 2005 tarihinde 
Türkiye genelinde faaliyet göstermek üzere kurulan, 2020 Haziran ayı 
itibari ile Afyonkarahisar, Ankara, Amasya, Aksaray, Balıkesir, Bursa, Bolu, 
Denizli, Erzurum, Isparta, İstanbul, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Ma-
nisa, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Uşak, Yalova,  illerin-
de sekizi büyükşehir olmak üzere toplam 90 üyesi bulunan bir işveren 
sendikasıdır.

Sendikamızın amacı; üyelerinin mevzuat ve toplu iş sözleşmelerinden 
doğan hak ve menfaatlerini korumak, üyelerin işyerlerinde iş ve çalışma 
şartlarını, verimliliği artıracak şekilde düzenlemek, üyeleri adına toplu iş 
sözleşmeleri akdetmek, üyeler arasında uygulama beraberliğini ger-
çekleştirmek, işverenler ile işçiler ve işçi sendikaları arasında çalışma 
barışı oluşmasını teşvik ve devamını temin ile üyelerini mevzuat çerçe-
vesinde temsil etmektir. 

Bu anlayışla sendikamız ilgi alanının sadece ücret pazarlığı yapmak ol-
madığını, sendikaların içinde bulunduğu topluma ve temsil ettiği üye-
lerine karşı da sorumlulukları olduğunun bilincinde olarak,  profesyonel 
anlamda yürüttüğü toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri ve uygulanma-
sındaki danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra üyelerimize ve üyelerimizin 
çalışanlarına yönelik pek çok eğitsel ve sosyal faaliyet düzenlemiştir.

Üyelik için lütfen sendikamızla iletişime geçin.

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

Yerelsen Ailesine Katılmanız 
Bizi Güçlendirecektir






