
kanlığı gibi sağlığı 
olumsuz etkileyen so-
nuçlara yol açabiliyor. 
Uzunca bir zaman, 
uzun süreler çalışma, 
anksiyete, aşırı hassas-
lık, obezite ve nihaye-
tinde kalp damar has-
talıklarına neden ola-
biliyor. Uzun çalışma 
süreleri neticesinde 
yorgun, bitkin ve tü-
kenme belirtileri gös-
teren işçilerin iş kaza-
larına uğrama olasılığı-
nın daha yüksek. Bu 
işçiler meslek hastalık-
larına karşı daha du-
yarlı; daha çabuk has-
talanıyorlar, daha zor 
iyileşiyorlar. Çalışma 
sürelerinin giderek 
arttığı Türkiye iş kaza-
larında Avrupa birinci-
si, Dünya üçüncüsü”. 

Sinan Fikret Erk 

Ü 
lkemiz çalışma 
hayatı ve reka-
bet gücü açısın-
dan her gün yeni 

bir ilerleme yaşamakta. 
Ortalama haftada 50 saat 
çalışma süresi olan iş yasası 
ile belirlenmiş sınırlamalar. 
Gerek özel sektör tutum ve 
koşulları ile birlikte çok da-
ha uzun sürmekte. Yapılan 
üretimler teknolojik veya 
özelde ürünün dışında 
emek yoğun üretim oldu-
ğundan ötürü sanayi için 
bu durumun yoğun olması 
bir standart olarak görünü-
yor. 1988’den günümüze 
ortalamada memleketimiz 
52.1 saat çalışıyor. Bu çalış-
manın verimliliği ve karlılı-
ğa olan katkısı ortalama 
kaç saatten sonra yatay bir 
görünüm çiziyor? Bu soru 
ise her firma yöneticisi ve 
birim amirinin aklında olan 
yalnız kimsenin birlikte ko-
nuşmadığı bir konu.   

“Haftada 45 saat günde 7,5 
saat çalışan bir çalışanın 
ayrıca uyku, işe gidip gel-
me, kişisel temizlik-işe ha-
zırlık, yemek ve molalar 
gibi zorunlu ihtiyaçlar için 
de günde 10,5 saat harca-
dığı varsayıldığı takdirde, 

çalışan günde 6 saat 
kalıyor. Ancak çalışma 
süreleri arttıkça bu süre 
giderek azalıyor. Hafta-
da ortalama 55 saat, 
günde 9 saat çalışan bir 
işçiye 4,5 saat, haftada 
65 saat günde 11 saat 
çalışan işçiye günde 2,5 
saat, haftada 75 saat 
günde 12,5 saat çalışan 
bir işçiye ise günde 1 
saat kalıyor. Türkiye’de 
her iki emekçiden biri 
kendisine, ailesine, ar-
kadaşlarına sosyal yaşa-
mına günde en fazla 1 
ila 4,5 saat ayırabiliyor. 
Ev işleri, çocuk, yaşlı ve 
hasta bakımı gibi işye-
rin yükünü büyük ölçü-
de sırtlayan kadın 
emekçilere ise çoğu 
zaman hiç zaman kal-
mıyor… uzun çalışma 
süreleri, çalışanların 
fiziksel, psikolojik ve 
sosyal sağlığını da 
olumsuz etkiliyor, iş 
kazası ve meslek hasta-
lığı riskini de artırıyor. 
Uzun çalışma süreleri, 
sigara kullanımı, kont-
rolsüz alkol tüketimi, 
fiziksel aktivite yoksun-
luğu, uykusuzluk ve 
sağlıksız beslenme alış-
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Liderlikle ilgili:  

 Ortalıkta çok fazla şef; fakat 
çok az Kızılderili var.  Kızıl-
derili Atasözü 

 Etkili liderlik, grup içindeki 
problemler kadar, görevle 
ilgili problemleri de çözer. 
C. E. Bingaman 

 Liderlik güç kullanmak de-
ğildir, başkalarını güçlü 
kılmaktır.  Burt Nanus 

 İşi doğru yapana yönetici, 
doğru işi yapana lider denir. 
Warren Bennis 

 Yönetim sistem içinde çalı-
şır, liderler sistem üzerinde 
çalışır.Stephen R. Covey 
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Çalışma süresi konusu 1800’lü 
yılların sonundan beri tartışılmak-
tadır. Ama verim konuşulmamakta 



E 
v, otel, 

okul, 

hastane, 

işyeri, 

üretim yeri, fabrika ; 

halkın yemesi, içmesi, 

eğlenmesi, spor yapma-

sı gibi insan yerleşim ve 

çalışma yerleri ve gün-

delik yaşamıyla ilgili 

fiziki mekânlar ve çev-

reyi halk sağlığı alanı 

olarak tanımlayabiliriz. 

Halk sağlığını tehlikeye 

düşüren haşere ve ke-

mirgenler ile ilgili de 

haşere önleme çalışma-

ları ciddi bir teknoloji 

gücü ve bilimsellik ge-

rektiriyor. Resmi Gaze-

te Tarihi: 27.01.2005 

Resmi Gazete Sayısı: 

25709 olan BİYOSİDAL 

ÜRÜNLERİN KULLANIM 

USUL VE ESASLARI HAK-

KINDA YÖNETMELİK  te 

belirlenen kriterler bi-

yosidal ürün  kullanıla-

rak zararlılar ile müca-

dele etmek isteyen ger-

çek, tüzel kişiler ve bun-

ların işyerleri ile resmi 

kurum ve kuruluşların 

izin alma şekil ve şartla-

rını, çalışma usul ve 

esaslarını, denetimleri-

ni ve çalışan personelini 

açıkça ifade etmekte-

dir. 

Haşere Kontrol Hizmeti 

adından da anlaşılacağı 

gibi bir önlem alma sü-

recidir. Problemin olu-

şum nedenlerini önce-

den belirlemek riskin 

kontrol altın-

da tutulmasındaki en 

etkin faktördür.  Haşere 

Kontrol Hizmeti uygula-

maları, işletmenizin ve 

evinizin iç ve dış alanla-

rında HACCP temeline 

dayanan, kritik kontrol 

noktalarının belirlen-

mesi ve bu noktaların 

gözlem altında tutulma-

sı mantığına göre geliş-

tirilmiştir. Haşere veya 

kemirgenler için ecza-

nelerden ya da market-

lerden satın alınan ilaç-

lar sadece bir kısmını 

yok edebilir. Kalıcı bir 

sonuç alınamaz. Haşere 

ve kemirgenler üreme-

lerine devam ederler ve 

siz onları yok etmeye 

çalışırken sayıları gide-

rek artar. Yaşadığımız 

mekanlara uygulanacak 

insektisit ( böcek ilacı ) 

ve rodentisitler 

(kemirgen yemleri) dü-

şük toksisite ( zehirlilik ) 

oranlarıyla insan sağlığı-

nı tehdit etmemelidir. 

Bu nedenle, haşere ve 

kemirgenlerle mücade-

le, konusunda uzman 

kişilerce, izinli firmalara 

doğru yere (insektisit) 

doğru miktarda ilaç kul-

lanarak ve doğru yön-

temle yapılmalı ve kül-

türel önlemlerle des-

teklenmelidir. Çevreniz 

ve kendi sağlığınız için 

İşletmelerde ayda 1 kez 

yapılması gereken mü-

cadele dairelerinizde 

yılda 2 kez yapılmalıdır. 

 Kentsel zararlı-

ların size zarar verme-

yeceği günler dileğiyle… 

 

Sinem Özgen 

Kentsel Zararlılara Alternatif Çözüm 

Liderlik-Ekonomi 
& Gelişim Bülteni 

Sayfa 2 

Adana’da emekle ürettikleri ürün-
ler için yarattıkları pazarlama 

stratejisinin sadece işletme sahip-
lerinin içinde yatan bir aslan oldu-

ğu görülmekte.  



Liderlik-Ekonomi 
& Gelişim 

V 
ergi afları-
nın vergi 
gelirlerini 
artırarak 

devlete gelir sağlaması, 
vergi idaresinin ve yar-
gının yükünü hafiflet-
mesi gibi faydaları ya-
nında zararlı sonuçları 
da bulunmaktadır. Tür-
kiye’de hem mali hem 
de politik nedenlerle 
vergi aflarına sıkça baş-
vurulmuştur. 

Ülkemiz de birçok dü-
zenlemenin yer aldığı 
32’nin üzerinde vergi 
affı kanunu yürürlüğe 
girmiştir. Günümüzde 
vergi sisteminin etkinli-
ğine önem verilmekte 
ve bu amaca ulaşmak 
için çabalar sarf edil-
mektedir. Ancak bazen 
söz konusu amaca ulaş-
mayı engelleyen çeşitli 
aksaklıklarla karşılaşıl-
maktadır. Bu aksaklık-
lar, mükelleflerin vergi 
sistemine uyum sağla-
yamamalarına ve vergi 
kaçırmalarına neden 
olabilmektedir. Mükel-
leflerin vergilerini za-
manında ödeyememe-
leri, ödevlerini yerine 
getirememeleri yüzün-
den biriken kamu ala-
cakları hükümetleri af 
uygulamalarına yönelt-
mektedir. İtal-
ya,İspanya,Almanya ve 
ABD  dünya ülkelerinde 
vergi affı uygulamaları 
yürürlükteki yerini ko-
rumaktadır. Bu dünya 
ülkelerinde siyasi, eko-

nomik, mali, sosyal, 
teknik, idari vb. neden-
lerle sıklıkla kamu ala-
caklarında af uygulama-
larına gidilmektedir. Bu 
uygulamalar, bazen ay-
rıntılı düzenlemelerin 
bulunduğu özel af ka-
nunu şeklinde olabildiği 
gibi bazen de genel ver-
gi kanunlarına eklenen 
geçici maddelerle karşı-
mıza çıkmaktadır. 

Vergi afları, vergi uyu-
munu geliştiren ve ver-
gi gelirlerini artıran bir 
mekanizma olarak da 
görülmektedir. Vergi 
aflarının kısa dönemde 
hazineye gelir sağlama-
sı, idarenin ve yargının 
dosya yükünü hafiflet-
mesi gibi bazı olumlu 
yönleri vardır. Ancak, 
özellikle vergi alanında 
sıklıkla çıkarılan af ka-
nunlarının, mükellefle-
rin af beklentilerini ar-
tırmaları nedeniyle ka-
yıt dışılığı özendirmesi, 
af sonrası vergiye uyu-
mu azaltması ve vergisi-
ni ödeyen mükellefle 
ödemeyen mükellef 
arasında adaletsizliğe 
yol açması gibi olumsuz 
tarafları da mevcuttur. 

Vergi affı, yaygın bir 
şekilde geçmişte topla-
namayan vergileri top-
lamak ve kayda girme-
yen mükellefleri siste-
me dâhil etmek için 
kullanılır. 

Vergi affı, mükelleflerin 
gönüllü vergi uyumunu 

sağlamakta ve böylece 
vergi tabanını genişle-
terek vergi mükellefleri 
üzerinde vergi adaleti-
nin gerçekleşmesine ve 
vergi yükünün azalma-
sına da neden olabil-
mektedir. Ayrıca affın, 
mükelleflerin geçmişte 
işlenen vergi suçlarının 
yakalanması korkusunu 
ortadan kaldıracağını ve 
böylece onların suçlu-
luk duygularını azalta-
cağı da ileri sürülmekte-
dir. 

Vergi affının di-
ğer  olumlu yansımala-
rı; 

• Af nedeniyle vergiye 
uyumun artırılması sa-
yesinde uzun vadede 
denetim giderleri azala-
cağından kamu giderle-
rinde bir tasarruf sağ-
lanmış olabilir. 

• Vergi affı sayesinde 
sisteme katılan mükel-
leflerin bu sorumluluk-
larının devam edece-
ğinden vergi gelirlerin-
de eskiye oranla bir ar-

Vergi afları nasıl bir algı yaratıyor? 

Ülkemiz de birçok 

düzenlemenin yer aldığı 

32’nin üzerinde vergi 

affı kanunu yürürlüğe 

girmiştir.   

Sayfa 3 

Sayı 5 

Vergi affı, yaygın bir şekilde geçmişte 
toplanamayan vergileri toplamak ve 
kayda girmeyen mükellefleri sisteme 

dâhil etmek için kullanılır. 



ileride idare tarafından 
kendileri aleyhine kulla-
nılabileceği düşüncesi 
ile sisteme dâhil olma-
ma yolunu seçmekte-
dirler. 

• Mükellefler gelecekte 
yeni af çıkacağı beklen-
tisi içerisine girerek da-
ha az vergi ödeme yolu-
nu seçebilirler. 

• Sıkça çıkarılan af ya-
saları devlete olan gü-
veni sarsar ve gelecekte 
devletin  af  çıkmayaca-
ğına  ilişkin  ifadelerine 
inancı azaltır. Bu durum 
dürüst vergi mükellefle-
rinin vergiye uyumunu 
da bozabilir. 

• Vergi affı, vergi suçu 
işleyenlere karşı çok 
yumuşak bir ceza olup 
adeta bir teşvik unsuru 
gibi algılanabilmektedir. 

• Af nedeniyle vergileri-
ni ödemeyenlerin suç-
luluk duyguları ortadan 
kalkacağından, dürüst 
vergi mükellefleri de 
yaygın olan uyumsuz-
lukların farkına vararak 
daha az vergi ödemeye 
yönelebileceklerdir. 

• Affın, mükellefler üze-
rinde vergiye uyumda 
olumsuz etkisi olacağın-
dan hem vergi tabanını 
daraltmakta hem de 
gelecekteki af beklenti-
lerini artırmaktadır. 

• Eğer aftan önce vergi 
borçlarının ödenmesi 
için bir vade uzatımı söz 

tış sağlanacağını savun-
maktadır. 

• Af, yeni bir vergi reji-
mine geçmeyi kolaylaş-
tırmakta ve kısa ve 
uzun dönem devlet ge-
lirlerini artırıcı etki ya-
ratmaktadır. 

• Aflar vergi idaresinin 
vergi kaçırma sorununu 
çözmede kararlı oldu-
ğunun sinyalini vermek-
te ve daha önceden 
sisteme dâhil olmayan 
mükellefleri kayıt altına 
alıp izleyerek vergi uyu-
munu artırmaktadır. 

• Vergi afları mali kriz-
lerin yol açtığı olumsuz 
etkileri yatıştırma göre-
vini üstlenebilir. 

Vergi affının olumsuz 
yansımaları; 

• Vergi aflarının, vergi 
gelirlerini artıracağı gö-
rüşü abartılıdır. 

• Vergi kaçıranların ver-
gi affına katılımları dü-
rüst mükelleflere oran-
la daha azdır. 

• Uzun vadede afların 
gelire etkisi olumsuz-
dur. 

• Sık aralıklarla çıkarılan 
aflar, vergi suçu işle-
yenler için haksız bir 
vergi indirimi olup ver-
giye gönüllü uyumu 
azaltmaktadır. 

• Vergi suçu işleyen 
mükellefler, af nedeniy-
le edinilen bilgilerin 

konusu olursa bu ge-
lirler normal yolla 
toplanabilir. Bu du-
rumda vergi gelirleri-
nin tahsili için af ilk 
başvurulacak araç 
olmaktan çıkar. 

Yukarıda verdiğimiz 
bilgilere bakıldığında 
afların kısa dönemde 
vergi gelirlerinde belli 
bir artışa neden oldu-
ğu doğrudur. Ancak 
uzun dönem vergi 
gelirlerinin azalması-
na yol açar. Uzun va-
dede gelir kayıpları 
nedeniyle uyumlulu-
ğu artırabilmek için 
tekrarlanan geniş ta-
banlı bir af, kısa vade-
de gelirleri daha da 
azaltacaktır. Aflar, 
bireylerin yasalara 
saygısını azaltarak 
bazı mükelleflerin 
doğruyu gizlemeleri-
ne ve bazı riskleri gö-
ze almalarına yol aça-
bilecektir. 

Seval Güler 

 

“Af nedeniyle 

vergilerini 

ödemeyenlerin 

suçluluk duyguları 

ortadan 

kalkacağından, 

dürüst vergi 

mükellefleri de 

yaygın olan 

uyumsuzlukların 

farkına vararak 

daha az vergi 

ödemeye 

yönelebileceklerdir.

” 

Sayfa 4 

Liderlik-Ekonomi & 
Gelişim 

Uzun vadede afların gelire etkisi 
olumsuzdur. 

Vergi afları nasıl bir algı yaratıyor? Devamı... 
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Faks: 0 (322) 456 78 90 
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jciadana@gmail.com 
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Derneği adı altında kuruluş faaliyetlerine başlanılan Genç 
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Sinan Fikret Erk 

sinanfikreterk@yahoo.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. 

Mayıs Ayı Yazarları 

Sinem Özgen 

selahattinyakin@abhukuk.com 

instagram.com/jciadana 

Seval Güler 

sevall.guler@gmail.com 

Piyasaizle.com 


