
timde sadece biyolojik bir 
beden anlayışının değil, 
aynı zamanda sanal olarak 
üretilmiş bir “sosyal be-
den” anlayışının geçerli 
kılınmasıdır. Buna göre 
sanal olarak kurulmuş 
sosyal varlığımız, bununla 
birlikte zamanla varlığını 
gerçek olarak gösterebilen 
ayrı bir yaşam halini ala-
caktır. İhtiyaçları, görü-
nümleri, öncelik ve şekil-
sel temsili bedenin açıkça 
bir meta değeri taşıyan 
niteliğe sahip olacaktır. 
Sanal ve gerçek yaşamın 
kaynaşmasından oluşacak 
bu yeni tüketim profilleri 
uzun dönemde tüketim 
alışkanlıklarını ve kadın 
tüketicilerin marka tercih-
lerini de derinden etkile-
yecektir. Fiyat ve kalite 
boyutundan öte ne temsil 
ettiğini düşündüğümüz 
ürünler ve markalar çağı 
artık kapımızda.  

Sinan Fikret Erk 

Ü 
lkemiz kadın yaş 
ortalaması 30 
olarak görün-
mekte. Kadınla-

rımızın ülke ekonomileri 
gün geçtikçe artması gerek-
mektedir.  Y kuşağının eko-
nomiye olan katkısı gün 
geçtikçe artmakta. Cinsiyet 
farkı olmaksızın “çalışmak 
için yaşamak” felsefesinin 
benimsendiği bir durumda 
tüketim faaliyetlerinin de 
şeklinin farklılaşabileceği 
beklenmelidir.  

Küresel trendlerdeki takip 
günümüzde Türk kadınını 
da etkilemektedir. Türki-
ye'nin %43’ünü 25-54 yaş 
grubu oluşturmaktadır. Bu 
geniş yaş grubunun özellik-
le birbirleri ile etkileşimi de 
söz konusudur. Özellikle 
teknolojik ürünlerin yaygın-
laşması, sağlık hizmetleri-
nin/ürünlerinin tercih edil-
mesi ve kadın kozmetik 
ürünlerinde “yaşlar arası” 
bir etkileşimin söz konusu 
olduğu söylenebilir.  

Kadın algı ve tercihleri ge-
nelinde çok boyutlu bir hal 
almaktadır. Genel tüketim 
ürünlerinden özelde ürün-
lere kadar satınalma alış-
kanlıkları sadece kalite-
fiyat dengesinin ötesinde-
dir. Bu tür bir boyutla bir-
likte kullanım süresi, önem 
derecesi, temsil ettiği dü-
şünce gibi boyutlar kadınla-
rın boyutsal olarak alışkan-

lıklarını içermektedir.  

Özellikle internet varlığı ve 
bilgi kaynaklarının çeşitlen-
mesi tüketicileri belirli şe-
kilde etkilemektedir. Reka-
bet çeşitliliğinin olduğu 
ortamda tüketicilerin her 
ürün veya hizmetle ilgili bir 
yorumu ve paylaşımı da 
mevcut. Bu nedenle ticari 
veya tüketim alımlarında 
bu paylaşımların mevcut 
haliyle gençlere yönelik 
olması şarttır. 

Günümüz tüketim toplumu 
ve kültürünün ana dinamo-
su gençlerdir. Kendilerini 
tarif eden gerçek şey tüke-
tim ve marka felsefesi ola-
rak görünmektedir. Yeniçağ 
gençliğinin tanımı olan Z 
kuşağı kadınlarının ana bilgi 
kaynağı internet olarak 
görünmektedir. İletişim 
konusunda özelikle sosyal 
medya ile iletişim kurmak-
tadırlar. Bu nedenle sanal 
olan farklı ve yeni bir sos-
yallik ortamı yaratmaktalar. 
Bilinen birebir gerçek sos-
yal ilişkiler yerine, sanal 
iletişimi tercih etmektedir-
ler. Bu da “asosyal” olmala-
rına ve içlerine kapanmala-
rına neden olabilmektedir. 
. Bu durum, belki bizim için 
anormal olabilir, ancak 
onlar için normal olabile-
cektir.  

Günümüz toplumlarında 
ise dikkat çekici olan tüke-
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V 
ergi aflarını 

savunanların 

görüşleri bir 

yerde af yasala-

rının gerekçeleri ile de ortak 

hususları içermektedir. Bu 

görüşleri ve bu görüşlere göre 

affı gerekli kılan nedenleri 

aşağıdaki şekilde özetleyebili-

riz.  

Uygulanan vergi sisteminin 

sosyal ve ekonomik gerçeklere 

uymadığı, ekonomide mevcut 

olan yüksek enflasyona paralel 

olarak vergi sisteminde deği-

şiklikler yapılmadığı ve bu 

durumun mükellefleri doğru-

dan etkilediği, bu nedenlerle 

mükelleflerin vergi kaçırmala-

rının başka bir ifadeyle suç 

işlemelerinin bir anlamda 

mevcut sistemin yarattığı be-

lirtilerek bu olumsuzlukların 

giderilmesi nedeniyle ve bu 

olumsuzluklar giderilene ka-

dar doğru zamanlarda affın 

gerekli olduğu ileri sürülmek-

tedir.  

Vergi aflarının gerekliliğini 

vergi inceleme oranının dü-

şüklüğüne bağlamaktadır. Bu 

görüşe göre; düşük orandaki 

vergi incelemeleri mükellefler 

arasında farklılıklar yaratmak-

tadır. Bu nedenle vergi cezala-

rının affı ile vergi aslının öden-

mesi ve tahsilatın artırılması-

nın yanı sıra inceleme eksikliği 

nedeniyle mükellefler arasın-

da doğan farklılıkları da gider-

mesi açısından da vergi affı 

gereklidir. Yine aynı görüşe 

göre, vergi cezaları bütçede 

bir ferahlık yaratmamakta 

aksine meydana getirdiği ikti-

sadi çöküntü dolayısıyla bir 

takım gelir kaynaklarının kuru-

masına ve daha az üretim 

dolayısıyla daha az gelir ve 

refah kaybına yol açmaktadır.  

Vergi cezalarının affının gerek-

liliğini vergi idaresine ve vergi 

yargı oranlarına bağlayan bir 

diğer görüş ise şu şekilde;  

anılan kurumlar ülkemizde 

ekonomik faaliyetlerin geniş-

leme hızına ayak uyduramadı-

ğından büyük sorunlar ortaya 

çıkmıştır. Vergi idaresi ve yar-

gısının çok büyük bir iş hacmi 

altında bulunmasıyla kamu 

alacaklarının takip ve tahsili, 

ihtilaflı kamu alacaklarının 

vergi yargısından geçerek 

tahsil aşamasına ulaşmasının 

çok uzun süreleri kapsar hale 

gelmesi de af kanunlarının 

gerekçelerinde yer almaktadır.  

Vergi idaresi ve yargı organla-

rında vergi cezalarına ilişkin 

uyuşmazlıkların birikmesi 

dolayısıyla bu kurumlar nor-

mal işlerini yapamaz duruma 

gelmektedirler. Etkili bir vergi 

idaresi kuruluncaya ve vergi 

yargısı yeniden düzenlenip 

yığılmanın önlenmesi sağla-

nıncaya kadar zaman zaman 

yapılacak aflarla bu mahzurlar 

giderilmeli, vergi idaresi ve 

vergi yargısı normal işleri ile 

uğraşabilmelidir. 

Af yasalarının gerekliliğini 

vergi ahlakına ve mükelleflerin 

vergi açısından yeterince eği-

tilmemesine, yetişkin eleman 

yetersizliğine bağlamaktadır. 

Bu görüşe göre vergi gelirleri-

nin artması ve kaçakçılığın 

önlenmesi için vergi ahlakının 

oluşması yayılması ve genişle-

mesi gerekir. Memleketimizde 

vergi ahlakı henüz tam anlamı 

ile yerleşmemiştir. Ülke çapın-

da gerekli vergi ahlakı yerle-

şinceye kadar af kanunlarının 

çıkarılması uygun olur.  

Sonuç olarak; 

Modern toplumlardaki bilim-

sel araştırmaların temel aracı 

olan istatistiki verilerin çok 

önemi vardır. Böyle bir araştır-

manın sağlıklı sonuçlar vere-

bilmesi ve neticede sağlam bir 

değerlendirme yapılabilmesi 

için ülkemizdeki vergi cezaları-

nın nicelik ve niteliksel istatis-

tiki verileri ve dağılımlarının 

üzerinden uzun zaman geçme-

miş olan uygulanmış vergi 

cezaları aflarının istatistiki 

sonuçlarının bilinmesinin öne-

mini belirtmeye gerek yoktur. 

Ancak ne yazıktır ki ülkemizde 

bu konuda hazırlanmış istatis-

tiki çalışmalar yok denecek 

kadar azdır. Maliye Bakanlığı 

geçmiş af uygulamaları netice-

sinde ne kadar cezanın af 

edildiğini bunun yapısal dağılı-

mını, tahsilata etkisini, vergi 

yargısı organlarındaki uyuş-

mazlık sayısına etkisini sayısal 

 Vergi Aflarının Ülke Ekonomisine Etkileri 

Liderlik-Ekonomi 
& Gelişim Bülteni 

Sayfa 2 

Vergi aflarının gerekliliğini vergi 
inceleme oranının düşüklüğüne bağla-

maktadır 

Vergi idaresi ve yargı organlarında 
vergi cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların 

birikmesi dolayısıyla bu kurumlar 
normal işlerini yapamaz duruma 

gelmektedirler. 



Liderlik-Ekonomi 
& Gelişim 

olarak bilememektedir. Bu 

durum geçmiş yasalar da oldu-

ğu gibi günümüzde gündemde 

bulunan ve etkisini halen de-

vam ettiren af yasaları içinde 

geçerlidir. Cumhuriyetten 

günümüze çıkarılan af kanun-

larını bunlardan beklenenleri 

eleştirileri ve şu anki mevcut 

durumu birlikte ele alarak 

değerlendirirsek anılan af 

kanunlarının sakıncalarının 

daha ön plana çıktığını, bekle-

nen sonuçların gerçekleşmedi-

ğini ve olumsuz yönlerinin 

daha ağır bastığını söylemek 

çok güç olmamaktadır. Özel-

likle son zamanlarda vergi 

tahsilatının artırılması amacını 

taşıyan af kanunlarının sık sık 

çıkmasına rağmen af kanunla-

rının çıktığı dönemlerde bile 

tahsilat oranında önemli bo-

yutlarda artış olmadığı gibi 

azalmalar bile olmuştur. Ayrı-

ca şu an vergi tahsilatı oranı 

gittikçe azalmaktadır ve bunun 

çözümünü af yasalarında ara-

mak çok hatalı olup af yasaları 

mevcut sorunlara çözüm ol-

mak yerine sorunları iyice 

artırmakta ve beraberinde 

yeni sorunları getirmektedir. 

Bu nedenlerden dolayı af ka-

nunlarının sistem üzerine 

olumsuz etkilerinin çok fazla 

olduğu ve affa karşı olanların 

görüşlerinin ülkemiz gerçekleri 

ile uyumlu olduğu görüşünde-

yim. 

Seval Güler 

Vergi Aflarının Ülke Ekonomisine Etkileri Devamı... 

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk 
kavramı İngilizce “Tomediate: 

arabulmak” tan gelmektedir. 

Latince kökeni “Mediare” 

ortada olmak anlamını taşı-

maktadır. Arabuluculuk, ta-

rafları görüşmek ve müzakere-

lerde bulunmak amacıyla bir 

araya getiren, onların birbirle-

rini anlamalarını ve bu suretle 

kendi çözümlerini kendilerinin 

üretmesini sağlamak için ara-

larında iletişim sürecinin ku-

rulmasını gerçekleştiren, ta-

rafsız bir üçüncü kişinin katılı-

mıyla ve ihtiyari olarak yürütü-

len gönüllü bir usul olarak 

tanımlanabilir. Birleşmiş Mil-

letler ve Avrupa Birliği Konseyi 

tarafından arabuluculuk ile 

ilgili hazırlanmış çeşitli düzen-

lemeler mevcuttur. Günümüz-

de birçok devlet söz konusu 

düzenlemelerden yola çıkarak 

ulusal mevzuatlarında arabu-

luculuk kurumuna yer vermek-

tedir. Türk Hukuku’nda ise 

alternatif uyuşmazlık çözüm 

yöntemleri kapsamında değer-

lendirilebilecek düzenlemeler 

var olmakla beraber bunun 

kurumsallaştırılması, 7 Haziran 

2012 de kabul edilerek, 22 

Haziran 2012 de Resmi Gaze-

tede yayınlanan ve şu an yü-

rürlükte olan 6325 sayılı Hu-

kuk Uyuşmazlıklarında Arabu-

luculuk Kanunu ile mümkün 

olabilmiştir. Dünya ekonomisi-

nin büyümesiyle uluslararası 

ticaret alanında alternatif 

uyuşmazlık çözüm yollarının 

kullanımının ne kadar önemli 

olduğu fark edilmiş ve ulusla-

rarası ticaretin ihtiyaçlarına 

D 
emokratik 

toplumlarda 

hukuki uyuş-

mazlıklar 

mahkemeler tarafından çözü-

me kavuşturulmaktadır. Ancak 

mahkemelerin giderek artan 

ağır iş yükü, yargılama usulle-

ri, davaların uzun sürmesi, 

taraflar için artan yargılama 

giderleri gibi faktörler nede-

niyle mahkemeler dışında da 

bazı yöntemlerle uyuşmazlık-

ların çözümü yoluna başvurul-

maktadır. Bu yöntemler Alter-

natif Uyuşmazlık Çözümü 

yöntemleri olarak adlandırıl-

maktadır. Bu yöntemlerinden 

biri olan arabuluculuk da taraf 

iradesinin en yoğun olduğu 

uyuşmazlık çözüm yöntemi 

olması nedeniyle en çok tercih 

edilen Alternatif Uyuşmazlık 

Çözümü yöntemlerinden biri-

dir.  Alternatif uyuşmazlık 

çözüm yöntemlerinden birisi 

olan arabuluculuk, uluslararası 

literatürde “Mediation” olarak 

ifade edilmiştir. “Mediation” 

“Af kanunlarının 

sistem üzerine olumsuz 

etkilerinin çok fazla 

olduğu ve affa karşı 

olanların görüşlerinin 

ülkemiz gerçekleri ile 

uyumlu olduğu 

görüşündeyim. 

” 

Sayfa 3 

Sayı 3 

Af kanunlarının çıktığı dönemlerde bile 
tahsilat oranında önemli boyutlarda 

artış olmadığı  gözlemlenmiştir.  

Arabuluculuğun kökeni: 
“Mediation” kavramı İngilizce 
“Tomediate: arabulmak” tan 

gelmektedir 



şekilde çözme yoluna gidecek-

tir. Arabuluculuk, ticari uyuş-

mazlıkların çözümünde etkin 

olarak kullanılabilecek bir 

yöntemdir.  

     Arabuluculuk, anlaşmazlığa 

düşen iki veya daha çok taraf 

arasındaki sorunların çözümü-

nü ve bu çözümden sonra da 

söz konusu ticari ortaklığın 

devamını hedeflemektedir. 

Taraflar, uyuşmazlıktan sonra 

ticari, mesleki veya kişisel 

ilişkilerini devam ettirmek 

istiyorlarsa, uyuşmazlığın çö-

zümünde en dostane yolu 

tercih etmelidirler. Bu anlam-

da arabuluculuk, taraflar ara-

sında süreklilik gösteren ilişki-

leri koruyacaktır. Arabuluculuk 

mahkemelerdeki yargılama 

giderlerinden tasarruf sağla-

ması amacıyla da ekonomiktir. 

Örneğin, ülkemizde 1 milyon 

liralık bir alacak için mahke-

meye gidilmesi halinde yargı-

lama harcı 68 bin lira tutar-

ken; arabuluculukta 26 lira; 

damga vergisi ise 9 bin lira 

yerine arabuluculukta 45 lira 

tutmaktadır. Arabuluculuk 

zamandan tasarruf sağlar. 

Klasik yargı sistemimizde ticari 

davaların sonuçlanması kanun 

yolu sürecini de dahil edecek 

olursak ortalama 3-4 yıl sür-

mektedir. Bu anlaşmazlıklar 

hızlıca cevap verebilen arabu-

luculuk gibi alternatif çözüm-

ler dünya ticaretinin gelişme-

sine de ivme kazandırmıştır.     

     Ticari yaşam, bir yandan 

hukuki işlemlerin yapılmasın-

da güven, hız ve şeffaflık sağ-

layan bir sisteme ihtiyaç du-

yarken, yargısal prosedürler, 

uyuşmazlıkların çeşitleri ve 

karmaşıklıklarına bağlı olarak 

da, katı kurallardan vazgeçile-

rek, adil ve hızlı bir uygulama-

yı sağlayabilecek esnek bir 

sisteme ihtiyaç göstermekte-

dir. Bu nedenle ticari hayatta 

uyuşmazlığa dönüşen anlaş-

mazlıkların çözümü konusu, 

ticari işletmeler açısından 

büyük önem taşımaktadır. Zira 

anlaşma yoluyla çözümlenme-

si mümkün olduğu halde dava 

sürecine giren uyuşmazlıklar 

çoğu kez telafisi mümkün 

olmayan zararlar doğurmakta-

dır. Bunun yanı sıra uyuşmazlı-

ğın çözümü sürecinde harcan-

ması muhtemel emek, zaman 

ve para ticari işletmeler açısın-

dan çok daha büyük maddi 

zararların doğmasına sebep 

olabilmektedir. Diğer bir 

önemli husus da işletmelerin 

karşılaşabileceği manevi zarar-

lardır. Örneğin bir işletmenin 

yıllarca emek harcayarak edin-

diği ticari itibar, piyasadaki 

güvenilirliği gibi manevi değer-

lerinin uğrayacağı olası zarar, 

işletmelerin ticari hayatının 

devamı açısından son derece 

önemli bir yer tutmaktadır. Bu 

sebeple ticari işletmeler uyuş-

mazlıkların çözümü noktasın-

da öncelikle anlaşma yolunu 

tercih edecektir.  

     Uyuşmazlığın anlaşma yo-

luyla çözümlenmesinin müm-

kün olmaması halinde ise, 

uyuşmazlığı daha az maliyetle 

ve daha kısa sürede, etkili bir 

arabuluculuk yöntemi ile 

çok kısa sürede çözüme 

kavuşturulmakta ve taraflar 

mağdur olmamaktadır.  

     Arabuluculuk yöntemi 

tarafların iletişimi üzerine 

kurulu olduğundan, tarafla-

rın arabuluculuk yöntemine 

güven duyması gerekir. Bu 

güvenin tesis edilmesi için, 

aksi kararlaştırılmadıkça, 

sürecin gizli yürütülmesi, 

tarafların bu süreçte ortaya 

koydukları ve ticari sır ola-

rak saklanması gereken 

beyan, bilgi ve belgelerin 

gizliliğinin ve taraflarca 

ortaya konulan bu beyan, 

bilgi ve belgelerin arabulu-

culuk süreci sonrasında 

açılabilecek davalarda ken-

dileri aleyhine kullanılmaya-

cağının güvence altına alın-

mış olması gerekir. Bu se-

beple arabuluculukta gizli-

lik, tarafların arabulucuya 

ve birbirlerine güvenlerini 

sağlamak üzere getirilmiş 

en temel ilkelerden birisidir. 

Arabuluculuğa başvuru, 

süreci yürütme ve sona 

erdirme tamamen tarafların 

iradesine tabidir. Buna ira-

dilik veya gönüllülük ilkesi 

denilmektedir. Taraflardan 

herhangi biri istemezse 

sürece başlamak veya süre-

ci devam ettirmek mümkün 

değildir.  

     Genellikle dış etkenler 

taraflar arasında yabancılık 

unsuru taşıyan ticari uyuş-

mazlıklarda tarafların du-

rumlarına zarar verebilmek-

tedir. Örneğin, uyuşmazlığın 

hangi ülkenin mahkemesin-

de çözümlenecek olması, o 

ülkenin yargı sistemi, çevre 

veya bölge düzenlemeleri, 

faiz oranlarındaki değişiklik-

ler, idari değişiklikler ya da 

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Devamı... 

“Arabuluculuk, 

taraflar arasında 

süreklilik gösteren 

ilişkileri 

koruyacaktır.” 

Sayfa 4 

Liderlik-Ekonomi & 
Gelişim 

Ülkemizde 1 milyon liralık bir 
alacak için mahkemeye gidilmesi 
halinde yargılama harcı 68 bin lira 



Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Devamı... 

“Uyuşmazlığın, 

barışçıl yöntemle 

her iki tarafın da 

menfaatlerinin 

azami ölçüde 

karşılandığı, 

taraf iradesinin 

en yoğun 

olduğu; kazan-

kazan olarak 

ifade edilen bir 

sonuçla çözüme 

kavuşturulduğu 

bir sistemdir” 

Sayfa 5 

Sayı 3 

hükümet değişiklikleri ekonomik 

olan bir uyuşmazlığı kişiselleştire-

bilir.  

    Tarafların objektif davranılama-

yacağı endişesi ile birbirlerinin 

ulusal mahkemelerine gitmekten 

çekinmeleri ve benzeri sebepler 

uyuşmazlıkların çözümünde ara-

buluculuk usulünü daha tercih 

edilebilir kılmaktadır. Arabulucu-

luk, taraflara esnek ve ılımlı çö-

zümler sunar. Uyuşmazlığın, barış-

çıl yöntemle her iki tarafın da 

menfaatlerinin azami ölçüde karşı-

landığı, taraf iradesinin en yoğun 

olduğu; kazan-kazan olarak ifade 

edilen bir sonuçla çözüme kavuş-

turulduğu bir sistemdir. Sistemin 

hızlı ve ekonomik olması ticaret 

ve iş hayatında arabuluculuğu 

dünyada daha çok kullanılır hale 

getirmiştir. Ülkemizde de şirket-

lerle ya da ticari işletmelerle ilgili 

uyuşmazlıkların tamamı için arabu-

lurcuktan faydalanmak mülküdür. 

Bu kapsamda çek ve senet, rekabet 

yasağı, inşaat, enerji, fikri mülkiyet, 

sigorta, aile şirketi, komisyon sözleş-

mesi, banka ve finans kurumlarıyla 

yaşanan tüm uyuşmalıkların arabu-

luculuk yöntemi ile çözümlenmesi 

mümkündür. Böylece ticari ilişkiler 

ve sırlar korunmakta ve masraflar 

önemli ölçüde azalabilmektedir. 

Üstelik çözüme mahkeme sürecin-

den çok daha hızlı ulaşabilmek 

mümkün olmaktadır.  

 

Av. Buğra Taşkın 

Arabuluculuk, taraflara esnek ve 
ılımlı çözümler sunar.  

İşe İade Davası Şartları 

Ö 
zellikle Batı Avrupa’da 
doğup yayılmaya baş-
layan Sanayi Devrimi 
sonrası, “buhar gücü-

nün” çalışma hayatında etkilerini 
göstermeye başlamasıyla ileri 
ölçüde belirgin hale gelen iş bö-
lümü ve seri üretim sonucu; o 
zamana kadar bağımsız olarak 
çalışmakta olan esnaf ve sanat-
karların pek çoğu başka bir kim-
senin hizmetinde “işçi” sıfatıyla 
çalışmaya başlamış ve “işçi” ve 
“işveren” gibi iki sınıfın doğumu 
gerçekleşmiştir. Geçen on yıllar 
yüz yıllara dönüşmüş ve her ge-
çen süre bu iki sınıfın mücadele-
sinin hukuk zeminine yansıması 
olarak baş göstermiştir.  

     Gelişen “İnsan Hakları” kav-
ramları ve ekonomik gelişimde 
bu iki sınıfa duyulan ihtiyaç gere-
ği günümüze kadar gelen süreçte 
“İş Hukuku” olgusu oluşmuş ve 
günümüzdeki halini almıştır. 
Değişen dünya ve hasıl olan ihti-
yaçlar, kapitalizmin keskin ve 
güçlü çarklarına karşı işçiyi bir 
nebze de olsa korumak; ancak 

bu sırada da çarkı ayakta tu-
tan diğer sınıf olan iş vereni 
de küstürmemek içi yeni mo-
deller keşfedilmesine sebep 
olmuştur. 

     Bunlardan en önemlilerin-
den bir tanesi de “işe iade 
davalarıdır.” İşe iade davaları, 
içerik anlamında olduğu ka-
dar şekli anlamda da özellik 
gösteren davalardandır. Bu 
sebeple dava şartları diğer 

davalardan daha fazla nitelikli ve 
niceliklidir. 

     Buna göre öncelikle iş sözleş-
mesinin öncelikle 4857 sayılıy İş 
Kanunu’na veya 5953 sy Basın İş 
Kanunu’na tabi olması gerekmek-
tedir. Böyle bir iş sözleşmesiyle iş 
verene bağlı olan işçinin iş güven-
cesinden yararlanması için çalıştı-
ğı iş yerinin aynı zamanda en az 
otuz veya daha fazla işçi çalıştır-
ması gerekmektedir. Yine işçinin 
sözleşmesi belirsiz süreli olmalı ve 
işçi de en az 6 aylık kıdeme sahip 
olup işveren vekili sıfatıyla çalış-
mamalıdır. Buraya kadar sayılan 
hususlar işe iade davasının şekli 
unsurlarını oluşturmaktadır. 

     Maddi unsur olarak ise karşı-
mıza iş akdinin iş veren tarafından 
“hiç sebep gösterilmeden” veya 
“geçerli bir neden olmaksızın” 
feshedilmesi gerekmektedir. 4857 
sayılı kanunda geçerli neden kav-
ramı “iş yeri gerekleri” olarak 
tabir edilmiş ancak herhangi bir 
açıklama yapılmamıştır. Bu kav-
ram; işçinin kişiliği ile ilgili olma-
yan ekonomik güçlüklere, verimli-

Her ne olursa olsun fesih işlemi bir 
işveren için son çare olmalıdır 



Sayfa 6 

Sayı 3 İşe İade Davası Şartları Devamı… 

lik ve rekabet gereklerine ve 
teknolojik değişimlere bağlı ola-
rak işyerinde işçinin işinin orta-
dan kalkması veya nitelik değiş-
tirmesi sonucu çalışmaya ihtiyaç 
kalmaması sebebi ile ortaya çı-
kan işgücü fazla fazlasının işçi 
ihtiyacına uyarlanması anlamına 
gelmektedir. Bu kavram Yargısal 
içtihatlar ve doktrinde derinle-
mesine irdelenmiş ve örneklen-
dirilmiştir. Ancak her ne olursa 
olsun fesih işlemi bir işveren için 
son çare olmalıdır (ultima ratio 
ilkesi). 

     Yukarıda sayılan ilkeler kümü-
latif biçimde bir arada olduktan 
sonra yazılı fesih bildirimi tari-
hinden itibaren işçi İş Mahkeme-
si’nde otuz gün içerisinde işe 
iade davası açabilir ve kazanması 

halinde ayrılmak zorunda 
bırakıldığı işine aynı (ve hatta 
pozitif anlamda güncellenmiş) 

haklarla geri dönüp boşta geçen 
süre için dört aylık ücreti tutarın-
da tazminata ve diğer İş Hukukun-
dan kaynaklanan haklara sahip 
olur. İşveren, işçiyi ısrarla işe al-
mamak isterse usulüne uygun 
başvuru sonrası tüm bu hak ediş-
lerinin yanında dört aya kadar işe 
başlatmama tazminatını da öde-
yerek işe başlatmayabilir. 

Sonuç olarak işe iade davası; işçi-
nin haksız olarak iş akdinin son-
landırılmasının önüne geçtiği gibi 
işverene de beraber çalışmak 
istemediği bir işçiyle (bedelini 
ödemek kaydıyla) yola devam 
etmeme hakkı vermektedir. 

Av. Selahattin YAKIN 

Yetkili Oto Tamir Servisleri 

T 
ürkiye’de ekonomi 

için en önemli sek-

törlerden bir tanesi  

otomotivdir. Oto-

motiv   sürükleyici bir sektördür 

ve dolayısıyla yedek parça, ekip-

man, yan sanayi ve boya gibi pek 

çok sektörü sürüklemektedir. 

     2016 yılında Türkiye’de binek 

ve hafif ticari 983.720 araç satıl-

mıştır.  Otomobil distribütörleri 

satış kadar servise de önem ver-

mekte ve gerekli yatırımı yap-

maktadırlar. Distribütörler son 

teknolojilerin servislerinde kulla-

nılmalarını sağlayarak müşterile-

re en iyi hizmeti vermeyi amaçla-

maktadırlar. Bugün   Adana dün-

ya stantlarında servislere sahip-

tir.     

     Bununla beraber otomobil 

satış pazarı büyüse de servislere 

gelen araç sayıları aynı oranda 

artmamaktadır. Garantisi 

dolan araçlar yetkili servisler-

de bakım ve onarımı tercih 

etmemektedirler.  2015 ve 

2016 yılındaki kasko ve sigor-

ta poliçelerinde gerçekleşen  

fiyat artışları da bu denklemin 

içerisine eklendiğinde araç 

kullanıcılarının daha az mali-

yetli olan sanayilerdeki atölyeleri 

tercih ettikleri görünüyor. 

Bu durum başka bir sorunu gün-

deme getirmektedir. Bugün mali-

yetleri azımsanmayacak olan 

araçların bakım ve onarımlarını 

yetkili olmayan servislerde yaptır-

mak maliyet avantajı sağlıyor gibi 

görünse de uzun vadede araçları-

mızda daha büyük sıkıntıların 

oluşmasına denen olabilmektedir.  

Tüketiciler olarak bizler algılarımı-

zı değişmeliyiz.  Kaliteli ve garanti-

li hizmet için maliyetleri bir kena-

ra bırakıp doğru ellerde araçları-

mızın bakım ve onarımını yaptır-

mamız araçlarımızın ömrü  ve 

verimliliği için katlanmamız gere-

ken bir zorunluluktur.  

Hasan Ongun 

Garantisi dolan araçlar yetkili 
servislerde bakım ve onarımı 

tercih etmemektedirler. 

İşe iade davası; işçinin haksız 
olarak iş akdinin sonlandırılması-

nın önüne geçer. 

“her ne olursa 

olsun fesih işlemi 

bir işveren için 

son çare olmalıdır 

(ultima ratio 

ilkesi)” 



H 
epimiz farklıyız ve değerli olan da budur. Bireysel farklılıkla-
ra önem vererek, çeşitliliği günlük iş yapış şeklimize enteg-
re etmek başarımızda artarak önemli bir rol alacaktır. 
  

Bosch Grubu’nun kurumsal kültüründe çeşitlilik (farklılıklar) oldukça 
önemli bir yere sahip bulunuyor. Çeşitlilik Bosch değerlerinden bir tanesi. 
Çeşitliliğin Bosch’un yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımını yansıttığı ve ortak bir 
kurumsal kültür yarattığına inanıyoruz. 

 Biz, iş dünyasında yer alan insanların sahip ol-
dukları farklılıkların değerini göstererek, çeşitli-
liğin mükemmeliyeti elde etmede rolünün bi-
linciyle hareket ediyoruz. 
Herkese fırsat eşitliği: Bosch bünyesinde, cinsi-
yete bakılmaksızın herkes eşit fırsatlara sahiptir 
ve bu, yönetici pozisyonları için de böyledir. 
Kadın istihdamının artırılması ve kadınların pro-
fesyonel hayatta desteklenmesi için birçok pro-
jeyi hayata geçiriyoruz. Bu projelerimizi kadın 
çalışanlarımız ile birlikte yaptığımız çalıştaylar 
sonucunda onlardan gelen taleplere göre belir-
liyoruz. Somut örnekler vermek gerekirse; 
  

     Kadın çalışanlarımızın bizden talep ettiği en önemli yenilik esnek çalış-
ma modellerine dair oldu. Bu nedenle part-time çalışma modelini hayata 
geçirdik. Kadın çalışanlarımız doğum izninden döndükten sonra bir yıl 
yarı zamanlı çalışabiliyorlar. Bunun için herhangi bir kişiden onay almaları 
gerekmiyor. Sadece yöneticilerine bilgi vermeleri yeterli. Bunu bir hak 
olarak kendilerine sunduk. Bir diğer esnek çalışma modelimiz ise İstanbul 
organizasyonumuzda pilot olarak hayata geçirdiğimiz ayda 4 gün “home 
Office” olanağı. Bu hem erkek hem kadın çalışanlarımıza sunduğumuz bir 
olanak. Bu uygulamamız ile iş-özel hayat dengesine katkıda bulunmayı 
hedefliyoruz. 
  
     Bunun haricinde kadın çalışanlarımıza ve öğrencilere yönelik mentor-
luk uygulamamız var. Bu programımız ile amacımız kadın çalışanlarımızın 
kariyer gelişimlerini desteklemeyi ve de özellikle teknik alanlarda öğre-
nim gösteren kadın öğrencilerimizi profesyonel hayata hazırlamayı he-
defliyoruz. 

  
  

Umut Güvenç  
Bosch Türkiye ve Orta Doğu İK Direktörü 

Bosch ve Kadın İşgücüne Yaklaşım 

“Bosch 

bünyesinde, 

cinsiyete 

bakılmaksızın 

herkes eşit 

fırsatlara sahiptir 

ve bu, yönetici 

pozisyonları için 

de böyledir.” 

Sayfa 7 

Liderlik-Ekonomi & 
Gelişim 

Bosch Türkiye'de 4 alanda 
faaliyet göstermekte ve 16600 

çalışanı bulunmakta.  

Üst Düzey Yönetici Konuğumuzdan 



Reşatbey Mahallesi 

Fuzuli Caddesi  

Galeria İş Merkezi 

No:80 

Seyhan/Adana  

Telefon: 0 (322) 456 78 90 

Faks: 0 (322) 456 78 90 

E-posta: 

jciadana@yahoo.com 

JCI Türkiye ilk kez 1987’de İstanbul’da Genç Müteşebbisler 
Derneği adı altında kuruluş faaliyetlerine başlanılan Genç 
Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği, resmi yapılanmasını 
1989 tarihinde tamamlayarak Türkiye’de aktif hale gelmiş-
tir. 1996 yılında kurulan  Genç Liderler ve Girişimciler Der-
neği Adana Şubesi yaptığı çalışmalarla Adanalı gençlerin 
Liderlik ve Girişimcilik becerilerini geliştirmeyi hedeflemek-
tedir. Saygı, Enerji ve Heyecanın yarattığı sinerji ile Adana'mız ve ulusumuza li-
derlik ve girişimcilik alanlarında hizmet vermeye çalışmaktadır. 

Genç Liderler ve Girişimciler 
Derneği Adana Şubesi 

facebook.com/jciadana 

www.jciadana.com 

twitter.com/jciadana 

Sinan Fikret Erk 

sinanfikreterk@yahoo.com 

Av. Buğra Taşkın 

bugra.taskin@bktavukatlik.com  

Umut Güvenç 

www.bosch-career.com/tr/  

Hasan Ongun 

hasanong@gmail.com 
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Hasan Ongun 

hasanong@gmail.com 

Direktör 

Sinan Fikret Erk 

sinanfikreterk@yahoo.com 

Her hakkı saklıdır. 

Liderlik ve Gelişim 

Bülteni'nde yer alan 

yazı, makalelerin elekt-

rik elektronik ortamlar 

dahil olmak üzere ço-

ğaltılma hakları Adana 

Genç Liderler ve Giri-

şimciler Derneği JCI 

Adana Şubesine aittir. 

Yazılı izin olmaksızın 

hangi dilde ve hangi 

ortamda olursa olsun 

materyalin tamamının 

ya da bir bölümünün 

çoğaltılması yasaktır. 

Bu yayın basın meslek 

ilkelerine uymaya söz 

vermiştir. 

Mart Ayı Yazarları 

Av. Selahattin Yakın 

selahattinyakin@abhukuk.com 

instagram.com/jciadana 

Piyasaizle.com 

Seval Güler 

sevall.guler@gmail.com 


