


İnsanlar arasındaki ticari ve toplumsal ilişkilerde dürüstlüğü, iş 
ve meslek ahlakına saygıyı, hak ve hukuka riayet etmeyi, saygılı 
ve güler yüzlü olmayı kendine temel ilke edinen Ahiliğin orta-
ya koyduğu değerler, yüzyıllar boyunca toplumsal yaşantımıza 
rehberlik etmiştir. Ahilik sistemi; yalnızca üyelerinin çıkarlarını 
koruyan bir ticari örgütlenme olmanın çok daha ötesinde, top-
lumsal refahı ve sosyal sorumluluğu gözeterek milli bilincimizin 
temel direklerinden biri olmuştur. Ahilik; sadece ticaretle uğra-
şanlara değil tüm insanlığa işini iyi ve dürüstçe yapmayı, ken-
dini düşündüğün kadar başkalarını da düşünmeyi, kazanç elde 
ederken muhtaçları da gözetmeyi öğütlemektedir. 

Ticaret Bakanlığı olarak, hedefinde ideal insan ve ideal toplum 
bulunan bu değerler manzumesini yaşatmak önemli bir görevi-
miz, tarihsel sorumluluğumuzdur. Bu bilinçle şimdiye kadar dört 
sayısını yayımladığımız Ahiname Dergisi’nin beşinci sayısında; 
her zaman olduğu gibi Ahilik kültürüne, ticaret erbabını yakından 
ilgilendiren güncel gelişmelere ve çeşitli konularda bilgilere yer 
verilmiştir. 

Ticaret erbabı için yol gösterici bir bilgi kaynağı niteliği kazanan 
ve Ahiliğin bilinilirliğinin artırılması, geniş kesimlere tanıtılması 
yolunda aktif bir rol üstlenen Ahiname Dergisi’nin bu sayısında, 
Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk ve Ticaret Bakan Yar-
dımcımız Sayın Sezai Uçarmak ile yapılan röportajlar bulunmak-
tadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrif-
leriyle gerçekleştirdiğimiz Türkiye Esnaf Buluşması başta olmak 
üzere; Sayın Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın esnaf ve sanatkârlarla 
bir araya geldiği toplantıdan Cumhurbaşkanlığı İkinci Yüz Günlük 
İcraat Programı’na, Genel Müdürlüğümüzün yeni yapılanmasın-
dan tamamlanan Esnaf ve Sanatkârlar Özelinde Sektör Analizleri 
Projesinin sonuçlarının kitap haline getirilmesine birçok güncel 
habere yer verilmiştir. Genel Müdürlüğümüzün devam eden ça-
lışmalarına yönelik gelişmeler de okuyucularımızla paylaşılmış-
tır. Öte yandan, esnaf ve sanatkârlar sicili işlemleri ile esnaf ve 
sanatkârların ödeyecekleri kayıt ücreti ve yıllık aidatlara ilişkin 
mevzuat değişiklikleri hakkında ayrıntılı bilgiler içeren yazılar da 
bu sayıda yer almaktadır. 

Ahiname Dergisi için ticaret erbabını kendilerini ilgilendiren ko-
nularda haberdar etmek kadar, onların mesleki ve genel bilgile-
rini artırmak da büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, bu 
sayıda da Genel Müdürlüğümüzün çalışanları tarafından çeşitli 
konularda kaleme alınan makaleler bulunmaktadır. Tabii olarak, 
alanında uzman akademisyenlerin hazırladığı Ahilik kültür ve sis-
teminin daha yakından tanınmasını sağlayan makaleler de bu 
sayıda önemli yer tutmaktadır.

Geleneksel hale gelen Tarih, Kültür ve Sanat bölümünde ise 
Anadolu Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapmış, Ahi Evran-ı Veli 
Hazretlerinin bir süre yaşadığı, ekonomimizde önemli bir yeri 
bulunan Konya ilimize yer verilmiştir. Yine bu bölümde şekercilik 
mesleği ve geleneksel Türk okçuluğu tanıtılmıştır. 

Beşinci sayısına ulaşan Ahiname Dergisinin hazırlanmasında 
emeği geçen Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür-
lüğünde görevli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, tüm ti-
caret camiamıza hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. 

Necmettin ERKAN  
Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü

Takdim

Sancak, devleti tertip ve teşkil eden milletin hüviyeti-
nin remzi ve mevcudiyetinin timsalidir. Ahilik teşkila-
tında sancağın hükümdara ve Ahilik merasimlerinde 
devletin üst düzey yetkili kişilerine takdim edildiği 
görülmektedir.

Kırşehir Müzesi’nde bulunan Ahilik teşkilatının bilinen 
en erken tarihli sancağı müzede 2007/18 (E) envanter 
numarada kayıtlı bölümde yer almaktadır. Sancak 1904 
tarihlidir. Üzerinde II. Abdülhamid’e ait tuğra yeralmak-
tadır.

Dikdörtgen formdaki sancağın iç orta kısmındaki kır-
mızı alanda bir adet hilal ve tuğra bulunmaktadır. II. 
Abdülhamid’e ait tuğranın sağ üst kenarında “el Gazi” 
yazısı bulunmaktadır. Hilal içerisinde, “bimübeyyineti 
tevfîkatı Rabbaniyye meliki devleti’laliyyeti’l-Osma-
niyye” (Cenab-ı Allahın yardım ve desteğine dayanan 
Yüce Osmanlı Devleti) ibaresi yer almaktadır.

Orta zeminde hilal ve tuğranın etrafında enine altı 
adet içinde Enfâl Suresi’nin 72. ve Râd Suresi’nin 24. 

ayetlerinin işlendiği yazı şeritleri bulunmaktadır. Orta 
zemin etrafında yer alan geniş yeşil kuşağın üst bölü-
münde yer alan iki bordürün içinde Bakara Suresi’nin 
255. ayeti olan Ayete’l-Kürsi, alt bölümde yer alan iki 
bordürde ise Enfâl Suresi’nin 65. ve 66. ayetleri işle-
nerek yerleştirilmiştir. Sağ ve sol kenarlarda bulunan 
boyuna yerleştirilen ikili bordürlerin içlerine yine Enfâl 
Suresi’nin 15, 16, 17 ve 18. ayetleri devamı sağlanarak iş-
lemelerle yerleştirilmiştir. 

Sancağın yüzey süslemesinde kullanılan bezemelerde 
Arapça sülüs yazı yer almaktadır. Ayetlerin bitiş nokta-
larında küçük hatayi çiçekleri, orta zeminde iki, üst iç 
bordürün içinde bir, alt kenar bordürlerin içlerinde birer 
adet olmak üzere toplam beş adet yerleştirilmiştir.

Sancakta yer alan kırmızı renk, “ gücü, şehadeti sem-
bolize ederken yeşil renk ise İslamiyet ve Ahiliğin ti-
cari boyutunun hareketliliğini ve dinamizmini temsil 
etmektedir.



Selçuklulardan Osmanlılara kadar bizi bugünlere getiren 
devletlerin çok güçlü temeller üzerinde yükselmesinde 
etkili olan kurumların başında Ahilik Teşkilatı gelir. 

Ahiler toplumu birleştiren, kaynaştıran, bir arada tutan değerle-
rin uygulanması, toplumsal denetim mekanizmasının işleme-
sinde çok önemli görevler almıştır. Bu bakımdan sosyal, kültürel, 
siyasal, dini ve askeri işlevlere de sahip olan Ahilik Teşkilatı, mil-
letimizin adeta Anadolu’ya vurulan mührüdür. 

Ahiler, topluma en kaliteli ve en hesaplı hizmeti verirken, aynı 
zamanda bulundukları mahallede sosyal yardımlaşmayı, daya-
nışmayı, güvenliği sağlamada aktif rol almıştır. Kaynağını Kur’an 
ahlakından alan Ahi ilkeleri, toplumda kin ve nefret tohumlarının 
atılmasını engellemiş, milletin barış ve sevgi temelinde büyü-
mesine yardımcı olmuştur. 

Toplumun önderi, ileri geleni, bugünkü manada aydını olan Ahi-
lerin davranışları ahlak ve adap üzerinedir. Yemek yerken, su 
içerken, ürününü satarken, alışveriş ederken, yürürken, evden 
çıkarken hasılı gündelik  hayatın her alanında Ahiler, hep bu  ah-
lak ve adaba uygun hareket ederek, topluma örnek olmuşlardır. 

Ahiliğin açık şartları olan; ‘‘elini, kapını ve sofranı açık tut” ilke-
siyle, kapalı şartları olan “dilini, gözünü, belini bağlı tut” anlayışı, 
maddi yönü öne çıkan günümüz insan ilişkileri ve sosyal hayatı 
için ihtiyaç duyduğumuz çerçeveyi ifade ediyor. 

Ahiliğe sahip çıkmamız,  atalarımızın değerlerini yaşatmanın 
yanında, özümüzü kavramamızı da sağlayacaktır. Ahilik konu-
sunda yapılacak her çalışma bizi kendimizle, tarihimizle buluş-
turacaktır. 

Ahiliğe sahip çıkmamız, ataları-
mızın değerlerini yaşatmanın 
yanında, özümüzü kavramamı-

zı da sağlayacaktır. Ahilik konusunda 
yapılacak her çalışma bizi kendimizle, 
tarihimizle buluşturacaktır. 

Recep Tayyip ERDOĞAN 
Cumhurbaşkanı
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Türkiye  
Esnaf Buluşması

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Teşrifleriyle

Gerçekleştirildi
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Ticaret Bakanlığı 
ile Türkiye Esnaf ve 

Sanatkârlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifleri 

Birlikleri Merkez Birliği 
(TESKOMB) tarafından 

13 Şubat 2019 tarihinde 
Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın 
teşrifleriyle Türkiye 

Esnaf Buluşması 
gerçekleştirildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Ankara Başkent 

Voleybol Salonu’nda 
gerçekleştirilen Türkiye 

Esnaf Buluşması 
programı ile Türkiye’nin 

dört bir yanından 
binlerce esnaf ve 

sanatkârla buluştu. 

T oplantıya Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret 

Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aile, Ça-
lışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcıları Hayati Yazıcı, Jülide Sarıeroğ-
lu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 
milletvekilleri, Türkiye Esnaf ve Sanatkâr-
ları Konfederasyonu (TESK) Genel Başka-
nı Bendevi Palandöken, Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 
Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı 
Abdülkadir Akgül, Halkbank Genel Müdürü 
Osman Arslan, Ticaret Bakanlığı bürokrat-
ları ve 81 ilden esnaf ve sanatkârlar katıldı. 

Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’yla 
başlayan prog-
ramda Ahilik dua-
sının yer aldığı bir 
video gösterimi 
yapıldı.

Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan 
açılışta yaptığı 
konuşmada, ser-
mayesini alnının 
teriyle, bileğinin 

gücüyle birleştiren esnaf ve sanatkârın 
Türkiye’nin ekonomik ve sosyal yapısının 
omurgası olduğunu ifade etti. Esnafın, 
ticarette sadece kar elde etmenin dışın-
da toplumun refahını da ön planda tutan 
Ahilik Teşkilatı’nın günümüzdeki temsilci-
leri olduğunu dile getiren Pekcan, bunun 
temel ilkelerinin hilesiz iş, sağlam mal ve 
ölçülü kar olduğunu ifade etti. Pekcan, Ahi 
birliklerinin, bu ilkelere uymayanların “pa-
buçlarını dama atarak” cezalandırdıklarını 
da hatırlattı.

Bakanlık olarak Ahilik ilkelerine aykırı 
davrananlara karşı önlem aldıklarını be-
lirten Pekcan, “Bu çerçevede iç piyasada 
spekülasyon oluşturarak tüketiciye zarar 
verenleri engellemek için denetimler ya-
pıyoruz. Bu süreçte fırsatçılık yapanların 

alın teriyle kazananların üzerinde tahak-
küm kurmasına izin vermeyeceğiz. Dürüst 
esnaflarımız da bu adımlarımızda bize bü-
yük destek veriyor.” dedi.

Pekcan, “Güçlü Esnaf Güçlü Ekonomi” 
vizyonu doğrultusunda esnafın rekabet 
gücünü artıracak adımlar attıklarını kay-
dederek, esnaf ve sanatkârlara hitaben 
“Sizlerden gelen binlerce talebi değerlen-
dirdik, bir kısmını karşıladık bir kısmını da 
ilgili kurumlara ilettik. Hepsini takip ediyor, 
sizlere geri dönüş yapıyoruz. Bakanlık ola-
rak sizler adına atılacak her adımın takip-
çisi olmaya ve sorunlarınızı hızla çözmeye 
devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun bir ka-
tılımın gözlemlendiği programda salonu 
hınca hınç dolduran coşkulu kalabalı-
ğa hitaben bir konuşma gerçekleştirdi. 
Konuşmasına buluşma programını ger-
çekleştiren Ticaret Bakanlığına ve esnaf 
kuruluşlarına teşekkür ederek başlayan 
Erdoğan, esnaf ve sanatkârları ülkemizin 
kilit taşı, birlik ve beraberliğimizin çimen-
tosu olarak gördüğünü ifade ederek es-
nafın dirliği, huzuru, refahı, mutluluğunu 
çok önemsediklerini, aile içindeki sıkın-
tının etkisi neyse, esnaftaki sıkıntının da 
aynı etkiye sahip olduğunu kaydetti. 

Esnaf ve sanatkârların hanelerimizin ha-
riçteki üyeleri olduğunu ifade eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan; “Kapıdan dışarıya 
adımımızı attığımız andan itibaren onlar-
la her gün yüz yüze, ruberu ilişki içinde 
hayatımızı sürdürüyoruz. Esnaf, alışveriş 
ettiğimiz bakkaldır, manavdır, pazarcıdır, 
kasaptır, kırtasiyecidir, züccaciyecidir, 
hırdavatçıdır, tuhafiyecidir, büfecidir, fı-
rıncıdır, sarraftır. Esnaf, tıraş olduğumuz 
berberdir, hanımlar için kuafördür, ye-

mek yediğimiz lokantacıdır, pastanecidir, 
bindiğimiz taksicidir, dolmuşçudur, oto-
büsçüdür. Esnaf, çay içtiğimiz kıraatha-
necidir, elbisemizi diktirdiğimiz terzidir, 
ayakkabımızı yaptırdığımız kunduracı-
mızdır, kırığımızı döküğümüzü toparlayan 
tamircidir. Velhasıl esnaf, hayatımızın her 
anında birlikte olduğumuz kişidir. Derdi-
mizi de sevincimizi de onlarla paylaşırız, 
gerektiğinde yardım isteriz, gerektiğinde 
yardımına koşarız.” şeklinde konuştu.

Bakkal defterlerinin bir nevi kredi olduğu-
na vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan 
“Maaş aldığımız zaman gider öderiz. Bu 
hayat da bu şekilde geçer. Evimizin, ara-
bamızın anahtarını, çantamızı, evrakımızı 
onlara emanet ederiz. Akranımız veya 
küçüğümüz ise kardeşimiz, büyüğümüz-
se ağabeyimizdir. Bunun için de esnafın 
dirliği, huzuru, refahı, mutluluğu bizim için 
çok önemlidir. Aile içindeki sıkıntının bize 
etkisi neyse esnaftaki sıkıntının etkisi de 
aynıdır.” dedi.

Geçmişte gıda sektöründe esnaflık 

Türkiye’nin gelişmesini, yüksek gelirli ül-
keler sınıfına yükselmesini sağlayacak 
anahtarın daha fazla ve daha yüksek 
katma değerli ihracat olduğunu dile ge-
tiren Pekcan, “Bunun için esnafımızın da 
ihracatçı olması için destekler sağlıyoruz. 
Hedefimiz, esnaf ve sanatkârlarımızı yerel 
bir işletme olmaktan çıkarıp e-ticareti kul-
lanarak ihracatçı yapmak” dedi.

Pekcan, bu kapsamda esnafların ihracat 
kapasitesini artırmak amacıyla esnaf ve 
sanatkârlara yönelik Pazarlama ve Mar-
kalaşma Projesi’ni hayata geçirdiklerini 
belirterek, e-ticaret ve e-ihracat eğitimleri 
verdiklerini kaydetti. Pekcan, “Sizlerden 
beklentimiz iç ticaretteki başarınızı dış 
ticarete de yansıtarak, ihracatımıza daha 
fazla katkı sunmanızdır. İnşallah bu he-
deflerimizde de başarılı olacak, esnafımızı 
dünya pazarlarına açacağız.” ifadelerini 
kullandı.

“Kapıdan dışarıya adımımızı attığımız 
andan itibaren onlarla her gün yüz 
yüze, ruberu ilişki içinde hayatımızı 
sürdürüyoruz. Esnaf, alışveriş 
ettiğimiz bakkaldır, manavdır, 
pazarcıdır, kasaptır, kırtasiyecidir, 
züccaciyecidir, hırdavatçıdır, 
tuhafiyecidir, büfecidir, fırıncıdır, 
sarraftır. Esnaf, tıraş olduğumuz 
berberdir, hanımlar için kuafördür, 
yemek yediğimiz lokantacıdır, 
pastanecidir, bindiğimiz taksicidir, 
dolmuşçudur, otobüsçüdür. Esnaf, çay 
içtiğimiz kıraathanecidir, elbisemizi 
diktirdiğimiz terzidir, ayakkabımızı 
yaptırdığımız kunduracımızdır, 
kırığımızı döküğümüzü toparlayan 
tamircidir. Velhasıl esnaf, hayatımızın 
her anında birlikte olduğumuz kişidir. 
Derdimizi de sevincimizi de onlarla 
paylaşırız, gerektiğinde yardım 
isteriz, gerektiğinde yardımına 
koşarız.” 

Sermayesini alnının 
teriyle, bileğinin gücüyle 

birleştiren esnaf ve 
sanatkâr, Türkiye’nin 
ekonomik ve sosyal 

yapısının omurgasıdır.
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yaptığından bahsederek esnafları en iyi 
kendisini anlayacağını dile getiren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan; Belediye Başkanlığı, 
Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dö-
nemlerinde de fırsat buldukça esnaflarla 
bir araya gelmeye önem verdiğini hatır-
lattı. Türkiye’de 3 binin üzerindeki odaya 
bağlı 1 milyon 756 bin esnaf ve sanatkâr 
bulunduğunu ve bunların aileleriyle düşü-
nüldüğünde 8-10 milyonluk bir toplum ke-
siminin oluştuğuna işaret eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, konuşmasında esnaf ve 
sanatkârlar için yapılan hizmetlere geniş 
yer verdi. 

Esnaf ve sanatkârların finansman konu-
sunda yaşadıkları zorlukları bildiklerini 
ve esnaf kredilerinin faiz oranını yüzde 
47’den yüzde 4-5 ile yüzde sıfır sevi-
yesine kadar indirdiklerini anımsatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafların kul-
landığı kredilere sağlanan faiz sübvan-
siyonunu yüzde 20’den, yüzde 50’ye ve 
yüzde 100’e çıkartarak esnafın faiz yükü 
altında ezilmesini engellediklerini, kredi 
limitlerini artırarak esnaf ve sanatkârların 
200 bin lira ile 500 bin lira arasında kre-
di kullanabilmesine olanak sağladıklarını 
anlattı.

Bugüne kadar sadece Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatif-
leri vasıtasıyla 2 milyona yakın esnaf ve 
sanatkâra 100 milyar lira kredi verildiğine 
dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sadece bu yıl Halkbank aracılığıyla kullan-
dıracak kooperatif kefaletli kredi tutarının 
22 milyar lira olacağını belirtti. Kredi vade-
lerinin beş ve yedi yıla, kimi durumlarda 
on yıla kadar uzatıldığını hatırlatarak son 

17 yılda 7 milyar liralık hazine desteğinin 
esnaf ve sanatkârın emrine verildiğini 
vurguladı. Sadece geçen yıl işini büyü-
ten, ayakta tutan, geliştiren 494 bin es-
naf ve sanatkâra kredi verildiğini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, borçları yeniden 
yapılandırılarak da esnaf ve sanatkârlara 
destek olduklarını vurguladı. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan,  KOSGEB ile de esnaf ve sa-
natkâra farklı imkânlar sağladıklarını, ge-
çen yıl 26 bine yakın esnaf ve sanatkârın 
431 milyon lira KOSGEB desteği aldığını be-
lirterek, küçük sanayi sitelerinin inşasında 
TOKİ’yi etkin kullandıklarını ifade etti.

Esnaf ve Sanatkâr Şûralarında meselele-
rin tartışılarak esnaf ve sanatkârların so-
runlarına çözüm arandığına vurgu yapan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda 
Ahilik kültürünü yaşatacak çalışmaların 
yaygınlaştırıldığını söyledi. Perakende 
sektöründe yapılan düzenlemelere deği-
nerek Perakende Ticaretin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun ve alt mevzuatıyla çalış-
ma saatleri ve günlerinden belge düze-
nine kadar pek çok meselenin çözüme 
kavuşturulduğunu hatırlattı.  Cumhurbaş-

kanı Erdoğan sözlerinin devamında, esnaf 
ve sanatkâr sektör analizleriyle uzun va-
deli, gerçekçi, uygulanabilir ve sürdürü-
lebilir politikalar üretilebilmesine zemin 
hazırladıklarını, vergi mevzuatında esnaf 
ve sanatkârlar lehine düzenlemeler yap-
tıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir içi ulaşım-
da görev yapan taksi, dolmuş, minibüs ve 
otobüsler için geçtiğimiz yıl getirilen ÖTV 
istisnasının Mart ayı sonuna kadar uzatıl-
masına değinerek “Tüm bu çalışmalarda 
tek bir amacımız vardır; o da esnaf ve 
sanatkârımızı rahatlatmak, işini daha iyi 
şekilde yapabilmesini temin etmek, ge-
leceğini daha iyi görebilmesine katkıda 
bulunmaktır. Çünkü biz sizleri Allah için 
seviyoruz” dedi. 

İktidarın her mücadelesinde esnaf ve sa-
natkârları yanlarında gördüklerine vurgu 
yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağustos 
2018’deki kur-faiz-enflasyon üçgenin-
de yürütülen ekonomik saldırı sebebiyle 
ciddi sıkıntılar yaşandığını bu esnada mil-
letle, esnaf ve sanatkârlarla birlikte mü-
cadele etmek yerine fırsatçılık yapmaya 
kalkanların çıktığını söyledi. Siyasette de 
ticarette de fırsatçılara karşı mücadele 
verdiklerini, milletin sebze ve meyve fi-
yatları başta olmak üzere, günlük hayatını 
doğrudan etkileyen fırsatçılıklar karşısın-
da, haklı olarak çok öfkeli olduğunu ifade 
ederek “Onun için bu tanzim satışları ku-

rulması kararını aldık. Benim vatandaşıma 
yüksek fiyatlarla bu simsarların mal sat-
masını engelleyelim diye bu kararı aldık” 
şeklinde konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, amacın esnaf 
ve sanatkâra rakip olmak, onların ekme-
ğini ellerinden almak olmadığına dikkati 
çekerek, “Biz, sadece fırsatçılara derslerini 
vermek için bu yolu açtık. İşlerin normale 
döndüğünü, milletimizin sırtına kene gibi 
yapışan fırsatçıların yola geldiğini gördü-
ğümüzde artık bu tür yöntemlere ihtiyaç 
kalmayacak. Bizim işimiz zaten bu değil ki, 
biz şu anda bu işi yoluna sokalım diye bu 
adımları attık. Serbest piyasa ekonomisi 
kuralları çerçevesinde ama ahlakı, izanı, 
vicdanı elden bırakmayan esnaflarımıza, 
sanatkârlarımıza sonuna kadar destek ol-
mayı sürdüreceğiz” dedi.

Ahilik kültürünün yüceliğini örnekler vere-
rek anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz-
lerine şöyle devam etti: “Şayet esnaf ve 
sanatkârlarımız kendi içlerinde Ahilik de-
ğerlerine uymayan çürük elmaları ayıklar, 
fırsatçıların önünü keserlerse, devletin 
bu tür müdahalelerine ihtiyaç olmaz. Bir 
kez daha altını çiziyorum; biz esnafımızın, 
sanatkârımızın ekmeğiyle oynamıyoruz, 
tam tersine milletimizin ekmeğiyle oy-
nayanlara derslerini veriyoruz, yaptığımız 
budur. Fırsatçılara karşı yürüttüğümüz 
mücadeleden en büyük faydayı esnaf 
ve sanatkârlarımız görecektir. Milletimiz 
kimin samimiyetle yanında olduğunu, ki-
min de fırsat bulunca elini cebine attığını 
görüyor. Bunun için yürüttüğümüz mü-
cadelede en büyük desteği de sizlerden 
bekliyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını 
esnaf duası yaparak bitirdi.

Programda; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanı sıra, 
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederas-
yonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Pa-
landöken ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar 
Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri 
Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdül-
kadir Akgül de birer konuşma gerçekleş-
tirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a günün anısına 
TESK Başkanı Palandöken tarafından üze-
rinde Ahilik duasının yazılı olduğu elif şek-
lindeki hediye ve TESKOMB Başkanı Akgül 
tarafından ise Ahilik duasının yazılı olduğu 
bir flama takdim edildi.

Biz esnafımızın, 
sanatkârımızın 

ekmeğiyle oynamıyoruz, 
tam tersine milletimizin 
ekmeğiyle oynayanlara 

derslerini veriyoruz.

Bugüne kadar sadece Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar 
Kredi ve Kefalet Kooperatifleri vasıtasıyla 2 
milyona yakın esnaf ve sanatkâra 100 milyar lira 
kredi verildi.

Esnaf 
Euzübillahimineşşeytanirracim 

Bismillâhirrahmânirrahim 
El-Hamdülillahi Rabbilâlemin 

Ey Yerlerin ve Göklerin Yegâne Sahibi!...

Zatı İlahine İman Ederek, 
Habibi Edibin Muhammed Mustafa’ya (s.a.v) Ümmet 

Olarak,  
Kelamullaha Gönül Vererek Huzuruna Geldik...

YARAB

Ellerimizi Gönüllerimizi Açtık Senden En Güzel Kabulle 
Kabulümüzü Bekliyoruz 

Bizleri Kabul Eyle!..

ALLAHIM

Bizi Haramlardan Uzak Eyle!.. 
Başkalarına El Açtırma!.. 

Senin Emirlerine Karşı Gelmekten Muhafaza Eyle!..

ALLAHIM

Bizlere Doğru Yolu Göster, Bizleri Dünya ve Ahirette 
Güzel Sona Ulaştır!..

ALLAHIM

Cümlemizi Darlıktan, Bereketsizlikten, Aldanmaktan 
ve Aldatmaktan, Hak Yemekten, Kul Hakkına Tecavüz 

Etmekten Muhafaza Eyle!.. 
Bizleri Açlık, Yokluk, Kıtlık, Kuraklık, Arazi ve Semavi 

Musibetlerden Muhafaza Eyle!..

ALLAHIM

Bizlere Kanaat Etmeyi, Gönlü Zengin, Gözü Tok 
Olabilmeyi, Hayırda Yarışmayı, Veren El Olmayı Nasip 

Eyle!..

ALLAH’IM

Rızkımız Gökte ise Yere İndir 
Yeraltında ise Yeryüzüne Çıkar 

Uzaksa Yakınlaştır, Rızkımız Zorsa Kolaylaştır,  
Rızkımızı Temiz ve Helalinden eyle Allah’ım!..

YA ERHAMERRAHİMİN

YA REZZAK

Esnafımızı Alırken Satanı Gözeten, Satarken Alanı 
Gözeten 

Eksik Ölçüp Yanlış Tartmayan Doğru ve Güvenilir 
Kimselerden Eyle!..

YA REZZAK

İsraftan, Cimrilikten, Azgınlıktan, Korkaklıktan, 
Acizlikten, Tembellikten, Ahlaksızlıktan, Haddi 

Aşmaktan Sana Sığınırız!..

YA RABBİ

Bizleri Nefsine Uyarak Kötülük İşleyenlerden Eyleme!.. 
İşlerimizi Hayırlı ve Bereketli Eyle!..

ALLAHIM

Sokaklarımıza, Çarşılarımıza, Evlerimize... 
İslam Ahlakını, Kur’an Ahlakını Tesis Eylemeyi Nasip 

Eyle!..

EY KÂİNATA YÖN VEREN YÜCE RABBİMİZ

Milletimizi ve Vatanımızı Her Türlü Afet ve Musibetten 
Koru, Devletimize ve Milletimize Birlik, Dirlik ve Düzen 

Bahşeyle!..

YA ERHAMERRAHİMİN

Hastalara Şifa, Dertlere Deva, Borçlulara da Eda Nasip 
Eyle!..

ALLAHIM

Bu Mübarek Gün ve Vakitte Kapına Geldik 
Ellerimiz Gönüllerimizi Açtık Kabulümüzü Bekliyoruz 

Bizleri En Güzel Kabulle Kabul Eyle!..

ALLAHIM

Hz. Rasulü Ekrem ve Nebiyyi Muhterem Mürşidi 
Âlem Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem Efendimiz 

Hazretlerinin Pâk, Münevver, Mutahhar, Mücellâ, Âziz, 
Lâtif Ruhi Şerifleri İçin 

Âli ve Ashabının Ruhları İçin 
Ciharı Yârı Güzin Rıdvânullahi Teâlâ Aleyhim Ecmaîn 

Hazeratının Ervahı İçin 
Piri Piran Pirimiz Ahi Evran Hazretlerinin Ruhu İçin 

Selman-ı Pâk Hazretlerinin Ruhu İçin

İdris Nebî, Dâvud Nebî ve Cümle Gelmiş Pirler ve 
Üstatların Ervahı İçin 

Bakîde Kalan Üstatların Selameti İçin 
İşlerin Güçlerin Âsan Olması İçin 
Garipler ve Mazlumlar Ervahı İçin 

Cumhur-i Müsliminin Sıhhat ve Selameti için

ALLAH RIZASI İÇİN

EL-FATİHA!..

AMİN

Duası
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eştepe Millet Kongre ve Kültür 
Merkezinde düzenlenen tanıtım 
toplantısına Cumhurbaşkanı Er-

doğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlar da 
katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci 100 gün-
de gerçekleştirilecek icraat ve projeler-
den örnekler verdiği konuşmasında; mil-
letin huzurunda, geride kalan 100 günün 
muhasebe ve murakabesini yaparak ve 
yakın geleceğe ilişkin programlarını orta-
ya koyarak, Türk siyasetine yeni bir açı-
lım kazandıracaklarını ifade etti. Erdoğan, 
yürütmenin başı olarak bundan sonra da 
belli aralıklarla milletin karşısına çıkarak 
ortaya koydukları icraatların değerlendir-
mesini yapacaklarını söyledi.

Kabineyi açıkladıkları 9 Temmuz’dan bu-
güne yoğun bir gündemle çalışmalarını 
yürüttüklerini belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bir taraftan ülkemizin yeni yö-
netim sistemine geçiş sürecini yönettik, 
diğer taraftan ekonomik açıdan Türki-
ye’ye diz çöktürmeyi hedefleyen saldı-
rılara karşı mücadele ettik. Tüm bunlarla 
birlikte milletimize verdiğimiz sözleri de 
gerçekleştirmeye çalıştık. İç ve dış kay-
naklı tüm engelleme girişimlerine rağ-
men, hamdolsun hedeflerimize ulaşma 
yönünde önemli mesafe katettik.” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Yaşanan onca sıkıntıya rağmen ilk 100 
günlük icraat programında yüzde 97 gibi 
yüksek bir gerçekleşme performansına 
ulaştıklarını, programda yer alan 400 ey-
lemden 340’ını tamamladıklarını aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını 
“Bunların arasında gerçekten önemli, 
gerçekten tarihi, milletimizin umut ve 
heyecanla beklediği pek çok projemiz 
bulunuyor. Bu projeler için 37,3 milyar 
lira harcandı. Bununla beraber, İkinci 100 
Günlük Eylem Planı’mızda yer alan, yak-
laşık 24 milyar liralık 454 eylemin de 
bitirilmesini temin edeceğiz.” şeklinde 
sürdürdü.

Bu projelerin arasında 29 Ekim Cumhu-
riyet Bayramında ilk etabının açılışını 

Güncel

İkinci  
100 Günlük İcraat  

Programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından  

3 Ağustos’ta ilan edilen 400 projelik Birinci 100 Günlük 
İcraat Programının süresinin dolmasının ardından,  

454 eylem planının yer aldığı İkinci 100 Günlük İcraat 
Programı yine bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan  

tarafından kamuoyuna tanıtıldı. 

Bir taraftan ülkemizin yeni yönetim  
sistemine geçiş sürecini yönettik, diğer 
taraftan ekonomik açıdan Türkiye’ye diz 
çöktürmeyi hedefleyen saldırılara karşı 

mücadele ettik. 

yaptıkları İstanbul Havalimanının, beş 
Millet Bahçesinin, bulunduğuna işaret 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, program-
da kalan 60 eylemin 10’unun mevzuat 
hazırlıklarını da tamamladıklarını, üçüncü 
tarafların onayını gerektiren 32 eylemde 
yüzde 80’in üzerinde, 17 eylemde yüz-
de 50’in üstünde ilerleme sağladıklarını 
açıkladı.

43 milyar liralık bütçe maliyeti öngör-
dükleri 400 eylem için 37,3 milyar lira sarf 
edildiğini, bunun en önemli sebebinin ise 
uygulamaya koydukları tasarruf tedbir-
leri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Türkiye bir taraftan kalkınma 
ve yatırım hamlesini sürdürürken, diğer 
taraftan da mali disiplinden asla taviz 
vermemiştir, inşallah bundan sonra da 
aynı hassasiyetle, aynı titizlikle çalışma-

ya devam edeceğiz” diye konuştu.

Cumhuriyetin 95’inci yıl dönümü kutlanı-
lan 29 Ekim tarihinde Türkiye’ye yeni bir 
zafer anıtı kazandırdıklarını vurgulayan 
Erdoğan, 90 milyon yolcu kapasiteli ilk 
etabının açılışı yapılan İstanbul Havali-
manı’nın Türkiye’nin gurur abideleri ara-
sında yerini aldığını ifade etti.  Erdoğan 
konuşmasının devamında “Tüm etapları 
devreye girdiğinde yılda 200 milyon 
yolcu kapasitesine kadar çıkabilecek 
bu havalimanı; finansmanından inşaa-
tına, mimarisinden çevre dostu özelliği-
ne kadar hemen her yönüyle dünyada 
parmakla gösterilen projelerden biridir. 
Yeni havalimanımız, İstanbul’un hava 
ulaşımındaki merkezi rolünü inşallah çok 
daha ileri seviyelere taşıyacaktır” dedi. 

Güncel
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İkinci 100 günlük eylem planında yer 
alan yaklaşık 24 milyar liralık 454 ey-
lemin bitirilmesini temin edeceklerini 
sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Er-
doğan, konuşmasının devamında “Bili-
yorsunuz yeni hükümet sistemimizde 
Cumhurbaşkanlığı, devleti temsil gö-
revi yanında, yürütmenin lokomotifi 
ve kamu hizmetlerinin itici gücüdür. Bu 
anlayışla, bürokrasideki ataleti gidere-
cek, devletin işleyişini hızlandıracak, 
verimliliğini ve etkinliğini artıracak bazı 
adımlar atıyoruz. Önümüzdeki döne-
min yol haritası olacağına inandığım 
5 Yıllık Cumhurbaşkanı Programı’nı ta-
mamlayarak uygulamaya koyuyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma-
sını şu cümlelerle tamamladı: “Bizim 
görevimiz; fildişi kulelerinden millete 
ahkâm kesenlere, millete tepeden ba-
kanlara, insanımıza sürekli karamsarlık 
aşılayanlara inat aydınlık yarınlar için 
mücadeleyi sürdürmektir. Biz elimiz-
den geleni yaptıkça bu ülke için, bu 
millet için, istikbalimizin teminatı olan 
gençlerimiz için samimiyetle çalış-
tıkça Yüce Mevla da işlerimizi kolay-
laştıracak, önümüze çok farklı yollar 
açacaktır. Bu düşüncelerle sözlerime 
son verirken, bir kez daha icraat prog-
ramlarımızın hayırlara vesile olmasını 
diliyorum.”

Bizim görevimiz; fildişi 
kulelerinden millete ahkâm 
kesenlere, millete tepeden 

bakanlara, insanımıza 
sürekli karamsarlık 

aşılayanlara inat aydınlık 
yarınlar için mücadeleyi 

sürdürmektir.

İkinci 100 Günlük İcraat 
Programında Ticaret Bakanlığı

Konuşmasında Ticaret Bakanlığına geniş 
yer ayıran Erdoğan, Bakanlığın geçen 
100 günlük dönemde ortaya koyduğu 
hizmet ve uygulamalardan örnekler ver-
di. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Exim-
bank’ın müşteri sayısı içinde KOBİ’lerin 
payını yüzde 63’ten yüzde 68,8’e çıkar-
dıklarını belirterek, dış ticaret hacmini ar-
tırmak amacıyla 35 yeni Türkiye Ticaret 
Merkezinin açılacağı ülke-şehir belirle-
diklerini ifade etti. 

Erdoğan, elektronik ticarette güvenliği ve 
hizmet kalitesini artırmak için Elektronik 
Ticarette Güven Damgası sistemini oluş-
turduklarını söyleyerek konuşmasına 
şöyle devam etti:

“Taşınır Rehininin etkinliğini artırarak KO-
Bİ’lere 45 milyar lira, 7 milyar dolar ve 1 
milyar Avro finansman imkânı sağladık. 
Dış ticaretimizde yerel paraların kullanı-
mının artırılması ve barter ticaretinin ge-
liştirilmesi için 12 ülke nezdinde girişim-
lerde bulunduk. Çin, Hindistan, Meksika 
ve Rusya Federasyonu ile ilgili 2 yıllık 
eylem planları oluşturduk. İhracatçıların 
işlemlerinin kendi tesislerinde yapılma-
sı uygulamasına başladık. Hava, deniz 
ve demiryoluyla transit taşımalarda be-
yanname zorunluluğunu kaldırdık. Kara 
yolunda ise ihracat refakat belgesine 
geçtik. Yazılım, bilişim, sağlık, eğitim, film 
yapımı ağırlıklı yeni nesil ihtisas serbest 
bölgeleri kurduk.” 

Erdoğan, Ürün İhtisas Borsası’nın gele-
cek yıl işler hale getirilmesine yönelik 
çalışmaları tamamladıklarını, pazarlama 
odaklı, soğuk zincir kapasitesi yüksek 
modern toptancı hallerinin inşası ve işle-
tilmesi ile üretici örgütlerinin buralardaki 
pazar paylarının artırılmasına yönelik de 
adımları atmaya başladıklarını kaydetti.

İkinci 100 günlük devrede, esnaf ve sa-
natkâr meslek kollarının güncellenme-
sini yaptıklarını belirten Erdoğan, “Yeni 
piyasa gözetimi ve denetimi modeli 
oluşturulmasını sağlıyoruz. İhracatçı-
ların küresel ticari verileri yakından ta-
kip edebilmesi için ‘Elektronik İhracat 
Platformu’nun kavramsal tasarımını 
oluşturuyoruz. Liman ve karasularının 
denetim standartlarını yeniliyoruz. Av-
rupa Birliği’nin Genelleştirilmiş Tercihler 
Sistemi’ndeki kayıtlı ihracatçı sistemi ile 
entegrasyona yönelik mevzuat alt yapı-
sını oluşturuyoruz” dedi.

Blokzincir uygulamaları ile dış ticaretin 
kolaylaştırılmasına yönelik istişare top-
lantıları düzenlediklerini kaydeden Erdo-
ğan, Gümrük Tarife Arama Programı’nın 
uygulamaya alınmasını sağladıklarını, 
gümrüklerde E-Bilgilendirme platfor-
munun oluşturulmasını temin ettiklerini 
ifade etti. Erdoğan, yerli üretici firmaların 
katılımıyla ithalata karşı kullanılan Tica-
ret Politikası Savunma Araçları konusun-
da seminerler düzenlediklerini anlattı.

Ticaret Bakanlığının proje 
ve icraatlarının yanı sıra 
kabinenin diğer paydaşlarının 
da ticaret dünyasına yönelik 
eylem planlarının göze çarptığı 
programda; istihdamdan sosyal 
güvenliğe, mesleki eğitimden 
vergiye, bürokrasiden dijital 
dönüşüme pek çok proje ve 
icraat yer aldı. Bunlardan öne 
çıkan bazıları şöyle:

• Çalışmalara sivil toplum kuruluşla-
rının katkı sağlayabilmesi amacıyla 
geniş katılımlı “Ekonomi Politika 
Meclisleri” oluşturulması

• İŞKUR’a kayıtlı 60 bin genç, 50 bin 
kadın ve 1.000 engelli vatandaşı-
mızın daha, Aktif İşgücü Piyasası 
Programı’ndan yararlandırılması

• Çoğu kadın ve gençlerimizden olu-
şan 200 bin vatandaşımızın, özel 
sektörde istihdamının sağlanması

• Ankara ve İstanbul’da belirlenen 
alanlarda “Sanayi Alanı” olarak imar 
planlarının yapılması ve yatırım-
cı kurum, kuruluş ve belediyelere 
devrinin sağlanması.

• Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele Ey-
lem Planı’nın hazırlanması

• Defter beyan sisteminin kapsamı-
nın, işletme hesabı esasına göre 
defter tutan mükellefleri de kapsa-
yacak şekilde genişletilmesi

• Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili 
web portalının oluşturulması ve 
e-devlete entegrasyonunun sağ-
lanması

• Yerli ve milli üretim için teknoloji ve 
imalat sektörleri başta olmak üze-
re KOBİ’lere yaklaşık 274 milyon TL 
destek sağlanması

Güncel
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Toplantıya Esnaf, Sanatkârlar ve 
Kooperatifçilik Genel Müdürü 
Necmettin Erkan, Ankara Esnaf 

ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ANKESOB) 
Başkanı Mehmet Yiğiner, Türkiye Esnaf 
ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) 
Genel Başkan Vekilleri Fevzi Apaydın ve 
Burhan Aksak, meslek kuruşlarının tem-
silcileri ile çok sayıda esnaf ve sanat-
kâr katıldı. Toplantıda ANKESOB Başkanı 
Yiğiner, TESK Genel Başkan Vekili Apay-
dın ve Ticaret Bakanı Pekcan konuşma 
yaptı.

Pekcan, burada yaptığı konuşmada 
sermayesini alnının teriyle, bileğinin 
gücüyle birleştiren esnaf ve sanatkâr-
ların Türkiye’nin ekonomik ve sosyal 
yapısının omurgası olduğunu ifade etti. 
Esnafın ticarette salt kar elde etmekten 
ziyade, toplum refahını ön planda tutan 
Ahilik teşkilatının günümüzdeki tem-
silcileri olduğuna işaret eden Pekcan, 
son zamanlarda yakından takip ettikleri 
haksız fiyat artışları konusunda örnek 
tavır sergileyen esnaf temsilcilerine 
hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti. 

“Güçlü esnaf, güçlü ekonomi” hedefi 
doğrultusunda esnafın çok daha re-
kabetçi şartlarda ticaret yapması için 
ilgili bakanlıklarla gerekli çalışmaları 
yürüttüklerini ve birçok düzenlemeyi 
hayata geçirdiklerini vurgulayan Pek-
can “Bakanlık olarak esnaf ve sanatkâr-
larımız için atılacak her adımın takipçisi 
olmaya ve sizlerin ticaret hayatında 
karşılaştığınız sorunları hızla çözmeye 
devam edeceğiz.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Pekcan, Bakanlık olarak ekonomik ko-
şullara ayak uydurabilmeleri için esnaf 
ve sanatkârların desteklenmesi gerek-
tiğinin farkında olduklarını belirterek 
şunları kaydetti:

“Bunun için uzun vadeli, uygulanabilir 
ve sürdürülebilir politikalar oluşturuyo-
ruz. Bu doğrultuda, alanında bir ilk olan 
Esnaf ve Sanatkârlar Özelinde Sektör 
Analizleri Projesi’ni hayata geçirdik. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Ankara esnaf ve sanatkârlar 
odaları temsilcileriyle bir araya geldi. 

Ticaret Bakanı  
Ruhsar Pekcan 
Ankara Esnaf ve Sanatkârlar  

Odaları ile Buluştu

Proje kapsamında ilk aşamada ulaştırma, 
gıda, makine, taşıtlar ve madeni eşya ile 
deri, giyim ve ayakkabı sektörleri kapsa-
mında üniversitelerle yapılan çalışmalar 
tamamlandı.”Türkiye’nin hızla gelişmesi-

Sermayesini alnının 
teriyle, bileğinin 

gücüyle birleştiren 
esnaf ve sanatkârlar 
Türkiye’nin ekonomik 

ve sosyal yapısının 
omurgasıdır

ni, yüksek gelirli ülkeler sınıfına yüksel-
mesini sağlayacak anahtarın daha fazla 
ihracat ve daha yüksek katma değerli 
ihracat olduğunu ifade eden Pekcan, şu 
değerlendirmede bulundu:

“Esnaf ve sanatkârlarımızın pazarlama, 
markalaşma ve ihracat kapasitesini ar-
tırmak amacıyla Esnaf ve Sanatkârlara 
Yönelik Pazarlama ve Markalaşma Pro-
jesi’ni hayata geçirdik. Hedefimiz esnaf 
ve sanatkârlarımızın e-ticaret imkânlarını 
da kullanarak dünyaya açılmasını sağla-
maktır. E-ticaret konusunda esnaf ve sa-
natkârlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla 
eğitimler veriyoruz. Her bir esnafımızın, 
her bir sanatkârımızın daha da büyüme-
sini, güçlenmesini, ekonomiye daha çok 
katkı sağlamasını amaçlıyoruz.”

Dilek ve temenniler ile sona eren toplan-
tı vesilesiyle esnaf ve sanatkârlar Bakan 
Pekcan’a sorun ve taleplerini doğrudan 
iletme imkânı buldu.

Güncel
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Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün, esnaf 
ve sanatkârları elektronik ticaret konusunda bilgilendirmek amacıyla Türkiye 

genelinde gerçekleştirdiği Elektronik Ticaret Eğitim Programları  
devam ediyor.

Elektronik Ticaret
Eğitim Programları 

Sürüyor

umhurbaşkanlığı 100 Günlük Ey-
lem Planı çerçevesinde Ticaret 
Bakanlığına verilen görevlerden 

“Esnaflarımızın ve küçük işletmelerimi-
zin e-ticaret işlem hacmindeki payının 
artırılmasını teminen destek programının 
başlatılması” eylemi kapsamında illerde 
düzenlenen eğitimler esnaf ve sanatkâr-
lar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 

Eğitimlerde, ülkemiz ekonomisinde 
önemli bir paya sahip olan esnaf işlet-
melerinin rekabette başarı elde etmeleri 
açısından e-ticaretin sağladığı olanaklar 
anlatılarak, esnaflarımızın bu büyük fır-
sattan yaralanabilmeleri için teknoloji 
kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi-
nin önemine vurgu yapılıyor. Program-
larda, e-ticaret ve e-ihracat alanına sağ-
lanan kamusal teşvik ve desteklerden 
bahsedilerek, esnaf ve sanatkârların bu 
alana ilişkin soruları cevaplandırılıyor. 
Eğitim programlarının içeriğinde e-ti-
caret ve e-ihracat konuları; e-ticaret ve 
e-ihracatın ne olduğu, neden yapılması 
gerektiği, nasıl yapıldığı ve işletmelere 
maliyeti ele alınarak anlatılıyor. 

E-ticaretin tarihçesiyle başlayan eğitim 
sunumunda bu alanda tanıtım, satış, si-
gorta, pazarlama, dağıtım ve ödeme iş-
lemlerinin nasıl gerçekleştirildiği hakkın-
da dinleyiciler bilgilendiriliyor. Türkiye’nin 
bu alanda sahip olduğu potansiyele eriş-
mesinde küçük ve orta ölçekli işletmele-
rin e-ticaret dünyasına dahil olmalarının 
gerekliliğinden bahsedilirken; Türkiye’de 
54.3 milyon internet kullanıcısı, 51 milyon 
aktif sosyal medya kullanıcısı ve 59 mil-

yon aktif mobil kullanıcısı olduğu bilgisi 
paylaşılarak online ticaretin hacmi ve 
potansiyeli vurgulanıyor.

Bunun yanı sıra, online ticaretin tüketi-
ciler için avantajları anlatılarak işletme-
lerin neden bu alanda ticaret yapmaları 
gerektiği açıklanıyor. E-ticareti işletmeler 
için cazip kılan unsurlar ise şu şekilde sı-
ralanıyor: Müşteri sürekliliği, düşük sabit 
maliyetler, global erişilebilirlik, istenilen 
yere satış/istenilen yerden alışveriş, ara-
cıların azalması, ihtiyaca hızlı erişim, yeni 
iş imkânları, yeni ürünler ve daha verimli 
bir müşteri servisi.

Esnaf ve sanatkarlara söz konusu eği-
timlerde online ticaretlerini ister kendi 
e-ticaret sitelerini kurarak ister online 
pazar yerlerini kullanarak yapabilecekleri 
anlatılıyor. Her iki seçenek için de ayrın-

tılı bilgi verilerek özellikle online pazar 
yerleri kullanmanın avantajlarının altı 
çiziliyor. 

Eğitimin son bölümünde ise e- ticaret ve 
e- ihracat yapmak isteyen işletmelerin 
dikkat etmesi gereken hususlara ve işleri 
için faydalı olabilecek önerilere yer ve-
rilirken, esnaf ve sanatkârların e- ticaret 
ve e- ihracata ilişkin soruları cevaplandı-
rılıyor.

2018 yılı Haziran ayında başlayan söz 
konusu programlar; bugüne kadar Kırşe-
hir, Ankara, Trabzon, Kayseri, Konya, Ha-
tay, Kırıkkale, Çorum, İstanbul, Eskişehir, 
Nevşehir, Bursa ve Kocaeli olmak üzere 
13 ilde gerçekleştirildi. Programların 2019 
yılı içerisinde Türkiye’nin çeşitli illerinde 
sürdürülmesi planlanıyor.

Güncel

Esnaf ve 
sanatkarlara söz 

konusu eğitimlerde 
online ticaretlerini 

ister kendi e-ticaret 
sitelerini kurarak 

ister online pazar 
yerlerini kullanarak 

yapabilecekleri 
anlatılıyor. 
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Eğitim dünyasının içinden gelen bir 
Millî Eğitim Bakanı olarak eğitime yöne-
lik vizyonunuz ve yaklaşımınız nedir?

Eğitimle ilgili temel vizyonumuz, çağın ve 
geleceğin becerileriyle donanmış ve bu 
donanımı insanlık hayrına sarf edebilen; 
bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyar-
lı; nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmektir. 
Eğitimi bir ekosistem olarak görmeyi ve 
sistemin tüm alt bileşenlerini eş zamanlı 
tasarlamayı hedefleyen bir yöntemden 
söz etmekteyiz. Millî Eğitim Bakanlığı-
nın yeni dönemde oynayacağı rol, talim 
ve terbiyenin, Türk milletinin toplumsal 
bütünleşmesinin ve ortak ülküye dayalı, 
şimdi ve gelecek tasavvurunun inşasına 
öncülük etmektir. Bu amacımıza ulaşmak 
için dayandığımız dört temel unsur, “öğ-
renci, ebeveyn, öğretmen ve okul” olacak-
tır. Unutulmamalıdır ki her eğitim sistemi, 
öğretmenlerin omuzlarında yükselir ve 
hiçbiri öğretmeninin niteliğini aşamaz. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde, 
Millî Eğitim Bakanlığı olarak gerçekleş-
tirmek istediğimiz dönüşüm; adil, insan 
merkezli, öğretmen temelli, kavramda 
evrensel, uygulamada yerli; esnek, beceri 
ve görgü odaklı; hesap verilebilir, sürdü-
rülebilir bir ilkesel duruş sergilemekle 
tecessüm edecektir. Demokrasi ve eko-
nomiyle bütünleşmiş bir eğitim anlayışı, 
Türkiye’nin her alanda atılım hareketini 
başlatacağı ve sürdüreceği temel plat-
formdur. 

Planladığımız dönüşüm üç yıllık bir aşa-
malandırmayı içermektedir. İlk safha olan 
2018-2019 eğitim öğretim yılı tasarım, si-
mülasyon, öncü pilotlamalar ve yenilik-
lerin kısmi uygulamasıyla başlayacaktır. 
2019-2020 eğitim öğretim yılında ülke 
ölçekli pilotlamalar ve tasarımı biten ey-
lemlerin uygulamaları gerçekleştirilecek-
tir. 2020-2021 eğitim öğretim yılında ise 
ana hedefler altında sıralanan eylemlerin 
tümünün hayata geçirilmesi ve bazı ey-
lemlerin etki analizlerinin yapılması sağ-
lanacaktır. Hedef ve eylemlerdeki kapsam 
ve nitelik çıtasının yüksek olduğunun far-
kındayız. Ancak bu iddiayı ortaya koyar-

ken Türkiye’ye güveniyoruz. 
Eğitimde bir başarı hikâ-
yesi oluşacaksa bunu 
toplumun birlikte 
gerçekleştirece-
ğine inanıyoruz. 
Bugün ülkemiz-
de hemen her 
alanda ortaya 
konan başarı 
h i k â ye l e r i n i , 
eğitim alanında 
tüm dünyanın 
gıptayla izleyece-
ği bir başarı hikâye-
siyle taçlandırmanın 
tam zamanıdır.

Ahilik kültürü ve Ahilik sistemin-
de eğitimin yeri hakkındaki düşüncele-
riniz nelerdir? Bu kültürün genç kuşak-
lara aktarılması adına Bakanlığınızca 
neler yapılmaktadır?

13. yy. da Ahi Evran ile kurumsallaşmaya 
başlayan Ahilik Teşkilatı sosyal, kültürel 
ve siyasi bir yapıya sahiptir. Ahiliğin fel-
sefesinin temelini  fütüvvetnameler oluş-
turmaktadır. “Doğru sözlü olmak, emanete 
hıyanet etmemek, cömert olmak, gözünü 
kötü şeylerden sakınmak, öfkelenme-
mek” gibi temel ahlak kurulları ve insanı 
merkez alan anlayışı ile Ahilik sistemi 
yüzyıllar boyunca Anadolu halkının millî 
karakterini belirlemede etkili olmuştur.

Yaklaşık 630 yıllık geçmişe sahip olan 
Ahilik, Anadolu coğrafyasında sanat, tica-
ret ve ekonomi alanlarında etkisini hisset-
tirmiştir. İyi ve ahlaklı insan olma felsefesi 
ve usta-çırak ilişkisiyle işbaşı öğrenimi 
esas alan eğitim sistemiyle Anadolu’nun 
nitelikli iş gücü ihtiyacını da karşılamış-
tır. Bugünkü, esnaf ve sanatkârlara ait 
konfederasyonların ve mesleki eğitim 
merkezlerinin temelini teşkil eden Ahilik 
sistemi insanı merkeze alan ahlak anlayı-
şı ile günümüze ışık tutmaktadır. Mesleki 
ve teknik eğitimle ilgili okul ve kurumları-
mızda eğitim alan öğrencilerimize bu an-
layışın aktarılması birinci önceliğimizdir. 
Bakanlığımız için sadece işini iyi yapan 
iş gücü yetiştirmek değil, aynı zamanda 

işini iyi yaparken ah-
laki değerlere sa-

hip iş gücünün 
yetiştirilmesi 

ö n e m l i d i r. 
Bu bağlam-
da, Ahilik 
kü l tü rü-
nün genç 
kuşaklara 
a k t a r ı l -

ması için 
var gücü-

müzle çalışı-
yoruz. 

Meslek öğrenen 
gençlerimizin Ahi-

lik kültürümüzün değerleri 
ile yoğrulmuş bir meslek ahlakına sahip 
olarak yetiştirilmesi, Ahilik kültürünün 
gelecek kuşaklara aktarılması, meslek ah-
lakının meslek hayatındaki önemi ile millî 
ve manevi değerlere yönelik farkındalık 
oluşturulması amacıyla mesleki ve teknik 
ortaöğretim okullarının 9. sınıfında uygu-
lanan Mesleki Gelişim dersine Meslek Ah-
lakı ve Ahilik modülü eklendi. 

Tacirler ile esnaf ve sanatkârların mes-
lekleri hakkında en çok dile getirdikleri 
hususlardan birisi de nitelikli eleman 
ihtiyacıdır. Bu bağlamda, ticaret dün-
yası için hayati önem taşıyan mesleki 
eğitim konusuna bakış açınız nedir?

Ülkelerin iktisadi ve sosyal kalkınmasında 
önemli rol oynayan mesleki ve teknik eği-
timde bireylere ilgi, yetenek ve mizaçları 
doğrultusunda mesleğin gerektirdiği bilgi, 
beceri, tutum, tavır ve meslek ahlakını ka-
zandırmak son derece stratejiktir. Mesleki 
ve teknik eğitimde sektörün iş gücü ihti-
yacına cevap verebilecek niteliğe sahip, 
gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen, 
paydaşların planlama ve karar alma sü-
reçlerine etkin katıldığı bir yapıya ihtiyaç 
vardır. 

Mesleki ve teknik eğitime yönelik var 
olan toplumsal algıyı değiştirmek önce-
likli hedeflerimizdendir. Bunun yanı sıra 
öğrencilerin mesleki ilgi ve yetenekleri-

Millî Eğitim Bakanı  
Ziya Selçuk ile...
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ni tespit eden ve çocuklarla ailelerini bu 
doğrultuda yönlendiren, akademik ders 
yoğunluğunun azaltıldığı; mesleki ders 
içeriklerinin güncellendiği, öğretmenlerin 
iş başında eğitim olanaklarının artırıldı-
ğı, ulusal ve uluslararası sektör ve kamu 
finansal kaynaklarının kullanımı yoluyla 
okulların altyapı ve donanımının hızla de-
ğişen ve gelişen teknolojiyle uyumlu hâle 
getirildiği; mezunlarına istihdamda önce-
lik sağlandığı ve farklı ücret politikalarının 
uygulandığı; sektörün mesleki ve teknik 
eğitim süreçlerinde daha fazla yer aldığı; 
sektör liderleriyle iş birliği imkânlarının 
artırıldığı; ulusal ve uluslararası düzeyde 
sektörel iş birliği protokolleri ve iyi uygu-
lama modeli olabilecek projelerin hayata 
geçirildiği ve ülkemizin 2023 hedefleriyle 
uyumlu bir sistem oluşturmak için var gü-
cümüzle çalışıyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte 
açıkladığınız 2023 Eğitim Vizyonu’n-
da mesleki eğitimin geniş yer tuttuğu 
görülmektedir. 2023 hedefleri doğrul-
tusunda mesleki eğitim adına atılacak 
adımlar nelerdir?

Mesleki ve teknik eğitimde önceliğimiz 
toplumun mesleki ve teknik eğitime at-
fettiği değeri olumlu yönde geliştirerek 
gençlerimizin ilgi ve yeteneklerine uygun 
mesleklerde eğitim almasını sağlamaktır. 
Bu kapsamda mesleki ve teknik eğitimde 
sektörle birlikte “eğitim-istihdam-üretim” 
bağlamında iyi uygulama örneklerinin 
medya platformlarında görünürlüğünün 
artırılması için çalışmalarımız devam et-
mektedir.  Öğrencilerimizin kendilerine en 
uygun alanda eğitim almalarını sağlamak 
amacıyla kariyer rehberliğine yönelik alan 
ve dal seçim süreci için “Genel Beceri 
Test Seti” geliştirilmektedir. Ayrıca her yıl 
düzenli olarak mesleki ve teknik eğitim 
kurumlarında üretilen ürünlerin sergilene-
ceği bir fuar düzenlenecektir. 

Bir diğer önemli konumuz da “eğitim-is-
tihdam-üretim-istihdam” bağını güç-
lendirmektir. Böylelikle mesleki ve tek-
nik eğitime ayrılan kaynakların verimli 
kullanılması sağlanacak, sektörün talep 

ettiği nitelikli iş gücü yetişecek ve ülke-
mizin 2023 hedeflerine emin adımlarla 
yürümesi için üretim güçlendirilecektir. 
Bu bağlamda; mesleki ve teknik eğitimde 
yapılan iyileştirme çalışmalarını sektö-
re aktarmak, karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunmak, mesleki ve teknik eğitimde 
eğitim-sektör işbirliğini geliştirmek ama-
cıyla 81 ilde eğitim-sektör istişare toplan-
tıları yapılmaktadır. Sektörle protokoller 
imzalanarak okul-sektör eşleştirmeleri 
yapılmakta ve okullarımızın sektörün ge-
lişmelerini yakından takip etmeleri sağ-
lanmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığıyla yapılan protokol doğrultusunda, 
organize sanayi bölgelerinde mesleki ve 
teknik eğitim okulları açılmaktadır. Mesle-
ki ve teknik Anadolu liselerinin teknolojik 
olarak yenilenmesi, öğrencilerin uygula-
ma derslerinde ihtiyaç duydukları mal-
zemenin temininin sektör tarafından kar-
şılanarak mesleki ve teknik eğitime katkı 
sağlanması amacıyla protokoller hazırlan-
maktadır. “Eğitim-istihdam-üretim-istih-
dam” bağını güçlendirmek amacıyla mes-
leki ve teknik eğitim kurumlarının döner 
sermaye işletmelerinden alınan hazine 
payını %15’ten %1’e düşürdük. Böylelikle 
öğrencilerimizin üretim bilinci ve kültürü 
ile yetişeceklerine inanmaktayız. 

Bu çalışmaların yanı sıra mesleki ve tek-
nik eğitimde 2023 Vizyonu kapsamında 
yeni nesil müfredatların geliştirilmesi, 
eğitim ortamları ve insan kaynaklarının 
geliştirilmesi, yurt dışında yatırım yapan 
iş insanlarının ihtiyaç duyduğu meslek 
elemanlarının yetiştirilmesi ile yerli ve 
millî savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu 
nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ça-
lışmaları, tüm hızıyla devam etmektedir. 

Esnaf ve sanatkârlar için stratejik nite-
likte olan Esnaf ve Sanatkâr Şûraların-
da alınmış, Bakanlığınızın alanına giren 
birçok karar yer almaktadır. Bu karar-
lara yönelik gelişmelerden bahseder 
misiniz?

Bildiğiniz üzere 6764 sayılı Kanun ile 1739 
sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda de-
ğişiklik yaparak, çıraklık eğitimini zorunlu 
örgün eğitim kapsamına aldık. Böylelikle 

işbaşı eğitimi ile usta yetiştirilmesi sağla-
narak sektörün nitelikli zorunlu örgün iş-
gücü ihtiyacının karşılanması için önemli 
bir adım atmış olduk. Ayrıca, mesleki 
eğitim merkezlerine devam eden öğren-
cilerimiz, ustalık programlarının verileceği 
4 yıllık süre zarfında talep etmeleri hâlin-
de fark derslerini de vererek lise mezunu 
olabilecekler ve isterlerse üniversite sı-
navlarına girerek yükseköğretime devam 
edebileceklerdir.

Bunun yanı sıra mesleki eğitim merkezle-
rine devam eden öğrencilerimize beceri 
eğitimi ve staj için kapılarını açan işlet-
melere devlet desteği sağladık. Öğrenci-
lerimizin beceri eğitimi yaptığı işletmeler 
tarafından öğrencilere ödenen asgari 
ücretin, 20 üzeri personel çalıştıran işlet-
melerde 1/3’ü, 20 ve altında personel ça-
lıştıran işletmelerde ise 2/3’ü işverenlere 
devlet katkısı olarak ödenmektedir.

Mesleki eğitim merkezlerinin toplum nez-
dindeki algısının iyileştirilmesi ve öğren-
cilerimizin bilinçli bir şekilde tercih yapa-
bilmesi amacıyla çıraklık eğitimin tanıtım 
faaliyetleri yapılmakta olup bununla ilgili 
kurum ve kuruluşların meslek tanıtım fa-
aliyetlerine destek verilmekte ve katılım 
sağlanmaktadır. Mesleki eğitim merkezleri 
tarafından öğrenci ve velilere yönelik ta-
nıtım faaliyetleri düzenlenmektedir. Mes-
leki eğitim merkezlerinin tanıtımı için 2 
adet kamu spotu hazırlanmıştır. 

Mesleki ve teknik eğitime ilişkin sağlıklı 
veriler elde edilebilmesi ve doğru politika-
ların üretilebilmesi adına mesleki eğitim 
ile ilgili (çıraklık, kalfalık, ustalık vb.) istatis-
tiki veri altyapısının geliştirilmesi amacıy-
la e-Mesem otomasyon sistemi geliştiril-
miş ve uygulamaya konulmuştur. Çıraklık 
eğitimine kayıtlı öğrencilerle ilgili istatis-
tiki verilerin birçoğu, şu an için bu sistem 

üzerinden alınabilmektedir. Geçmiş yıllar-
da verilen belgelerle ilgili veri girişleri de-
vam etmektedir. Çıraklık, kalfalık ve ustalık 
ile ilgili tüm istatistiki veriler, 2019 yılının 
ikinci yarısından itibaren e-Mesem siste-
minden alınabilecektir. 

“Meslek lisesi, memleket meselesi” fel-
sefemizi yeşertmek için var gücümüzle 
çalışacağız. Kalkınmış, müreffeh ve güç-
lü Türkiye’nin şifreleri arasında “eğitimin” 
önemli bir yeri olacak. Sizin aracılığınızla 
tüm meslek erbabı kardeşlerimizle bu 
sayfalarda buluşmaktan mutluluk duy-
dum.

Mesleki ve teknik 
eğitime ilişkin 
sağlıklı veriler elde 
edilebilmesi ve 
doğru politikaların 
üretilebilmesi adına 
mesleki eğitim ile 
ilgili (çıraklık, kalfalık, 
ustalık vb.) istatistiki 
veri altyapısının 
geliştirilmesi amacıyla 
e-Mesem otomasyon 
sistemi geliştirilmiş 
ve uygulamaya 
konulmuştur. 
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Ahilik kültürüne ilişkin bakış açınız 
nedir?
Ahilik, Ahi Evran-ı Veli’nin önderliğinde ku-
rulmuş ve asırlar boyunca adaleti temel 
alarak toplumun her kesimini birlik ve be-
raberlik duygusu içerisinde kucaklamış, 
etkisi günümüzde bile devam eden eşsiz 
bir sistemin adıdır. Ticaretiyle, sosyal ya-
şamıyla, maddi ve manevi değerleriyle 
hayatı bir bütün olarak ele alan Ahilik, 
yaşamak için yaşatmanın yanında mü-
kemmel insanı ve mükemmel toplumu 
hedefler. Bu düşünce ışığında Ahilik Ana-
dolu insanına kimseye el açmayan, elinin 
emeği alnının teri ile geçinen, kimsenin 
hakkında gözü olmayan, toprağa, vatana, 
devlete ve dine bağlı, prensipli ve örnek 
insan olmayı şiar edinen bir ruh aşılamıştır.

Ahilikte ticaret yapılırken asla aşırı kâr hır-
sı ön plana çıkmamıştır. Bununla beraber 
sermayenin tabana yayılması oldukça 
önemsenmiş; sosyal dayanışmaya, olan-
dan olmayana doğru mal ve hizmet akışı-
na çok önem verilmiştir. Olanın olmayana 
yardım etmesi, hem dinimizin emri hem 
de sağlıklı bir sosyal hayatın en temel un-
surlarından bir tanesidir. Ahilik kültüründe 
“ben” yoktur, “biz” vardır. Bunun sonucu 
olarak da Ahiler komşularından alışveriş 
yapılmamışsa onlara her daim yardım et-
mişler, asla tamahkârlığa yer vermemiş-
lerdir. Ahiler yıllar önce üretimler için belirli 
standartlar getirmişler, arz-talep dengesi 
içerisinde yeterli miktarda üretimler ger-
çekleştirmişlerdir. Bu da Anadolu toprak-
larında ticaretin güvenilir bir şekilde ya-
pılmasına ve gelişmesine vesile olmuştur.

Zengin tarih mirasımızın en önemli de-
ğerlerinden biri olan Ahilik müessesesi 
bugün Bakanlığımızca yaşatılmaya çalı-
şılmakta ve tanıtılmaktadır. Türkçe ve İn-
gilizce baskıları yapılarak ilim dünyasının 
istifadesine sunulan Ahilik Ansiklopedisi, 
her yıl Kırşehir merkez olmak üzere çeşitli 
etkinliklerle kutladığımız Ahilik Haftası, 
üniversitelerimizde gençlere Ahiliği an-
lattığımız Ahilik Panelleri Bakanlığımızın 
bu alandaki en önemli faaliyetlerindendir. 
Şimdiye kadar özveriyle gerçekleştirdiği-
miz bu çalışmalara devam etmekteyiz.

Bakanlıkta uzun yıllar boyunca 
birçok önemli görev üstlenmiş bir 
yönetici olarak Bakanlığın yeni ya-
pılanmasıyla ilgili ne düşünüyorsu-
nuz?

24 Haziran seçimlerinin ardından Sayın 
Cumhurbaşkanımızın bizzat açıkladığı 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kap-
samında, mevcut bakanlıkların sayısı 16 
olarak belirlenerek insan kaynaklarının 
daha verimli, kamu kaynaklarının daha 
tasarruflu kullanılması yolunda önemli bir 
adım atıldı. Böylelikle, hızlı ve etkin karar 
alınmasına imkân sağlayacak bir yönetim 
sisteminin kurulması sağlandı. Bakan-
lığımız, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile 
Ekonomi Bakanlığı gibi iki köklü kurumun 
birleştirilmesiyle Ticaret Bakanlığı olarak 
teşekkül etti. Bu haliyle Bakanlığımız ül-
kemizin iç ticaret, dış ticaret ve gümrük 
hizmetlerine ilişkin ana politikalarının et-
kinliğinin artırılmasına, ekonomik faaliyet-
lerin dış ticarete dönük yapılandırılma-
sına; ihracat kapasitesinin, iç piyasanın 

üretim kabiliyetinin ve pazarlama imkân-
larının artırılmasına yönelik olarak daha 
etkin bir yapı haline geldi. 

Bakanlık olarak ekonomi-
nin büyümesi, ticari 
adaletin sağlan-
ması, dış ticaret 
kapasitesinin 
artırılması gibi 
sorumlukları-
mızın farkında 
olarak ça-
lışmalarımızı 
yürütmekteyiz. 
Ülkemiz açısın-
dan önümüzdeki 
dönemde yüksek 
katma değerli teknoloji 
yoğun ürünlerin üretilmesi 

ve ihraç edilmesini hedeflemekteyiz. Sa-
dece büyük kapasiteli işletmeleri değil 
bunun yanında ekonominin en temel di-
namiği olan esnaf ve sanatkârı da sürdü-
rülebilir ve bütüncül politikalarla destek-
lemekteyiz. Bu doğrultuda, bakanlığımızın 
yeni teşkilatlanmasında daha etkin, daha 
hızlı karar alabilen yapıya kavuşması için 
benzer görevleri üstlenen birimlerin bir-
leştirilmesi, sadeleştirilmesi ve ihtiyaç 
duyulan yeni birimlerin oluşturulması yo-
luna gidilmesi gerekmektedir.

Cumhurbaşkanlığı İkinci Yüz Gün-
lük İcraat Programı’nda bakanlığı-
nız önemli bir yer tutuyor. Program 
kapsamındaki bakanlığınızın proje 
ve faaliyetlerinden bahseder misi-
niz?
Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 
açıklanan "İkinci 100 Günlük İcraat Progra-
mı" çerçevesinde Ticaret Bakanlığı olarak 
projelerimizde yeni bir süreç başladı. Bu 
süreçte, bazı projelerimiz hızla tamamla-
nırken, yeni proje ve programlarla beraber 
bakanlığımız uhdesinde 16 eylem ve bu 
eylemlerin altında birçok faaliyet bulu-
nuyor.

Yapılan planlamaya göre ikinci 100 günlük 
dönemde, güçlü ve fonksiyonel bir tüketi-
ci koruma sistemi oluşturuyoruz. Tüketici 
Haklarının Yerel Yönetimlere Yaygınlaş-
tırılması konulu çalıştay ile tüketicinin 
korunması faaliyetlerinin yerel yönetim-
lere yaygınlaştırılması amacıyla eğitimler 

gerçekleştirerek danışmanlık 
desteği sağlıyoruz.  Yeni 

piyasa gözetimi ve 
denetimi modeli-

nin oluşturulması 
hedefi doğrul-
tusunda Ürün 
Güvenliği, Pi-
yasa Gözetimi 
ve Denetimi ile 
Uygunluk De-
ğerlendirmesi 

Alanında Farkın-
dalığın Artırılması 

Teknik Destek Proje-
sini başlattık. 

Ticaret Bakan Yardımcısı  
Sezai Uçarmak ile...
Ahilikte “ben “ yoktur,
“biz” vardır
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İhracatçıların küresel tica-
ri verileri yakından ta-
kip edebilmesi için 
Elektronik İhracat 
P l a t fo r m u ’ n u n 
kavramsal tasarı-
mını oluşturmak 
için çalışmalara 
başladık. Ulusal 
E-ihracat Çalış-
tayı gerçekleşti-
rerek yerli üretici 
firmaların katılımıy-
la ithalata karşı kul-
lanılan "ticaret politikası 
savunma araçları" konusun-
da seminerler düzenliyoruz.

Diğer taraftan, Türkçe Konuşan Ülkelerle 
Kooperatifçilik Alanında İşbirliği Projesi 
yürütmekteyiz. Bu kapsamda ilk olarak 
Bosna Hersek ile ülkemiz arasında koo-
peratifçilik alanında tecrübelerin paylaşıl-
masını hedefleyen geniş katılımlı bir tec-
rübe paylaşımı toplantısı gerçekleştirdik. 

İkinci 100 günlük dönemde, esnaf ve sa-
natkâr meslek kollarını güncelleme, blok 
zincir uygulamalarına ilişkin kavramsal 
çerçeve tasarlama, gümrükler için e-bil-
gilendirme oluşturma, 8 serbest bölgede 
Serbest Bölgeler Bilgi Sistemini devreye 
alma, Avrupa Birliğinin Genelleştirilmiş 
Tercihler Sistemi kapsamındaki Kayıtlı 
İhracatçı Sistemi ile entegrasyona yö-
nelik mevzuat altyapısını oluşturma ve 
Gümrük Tarife Arama Programını uygula-
maya alma, liman ve karasularının dene-
tim standartlarını güncelleme, toplam 4 
gümrük kapsının modernizasyonunu ta-
mamlayarak yenileme ve hizmete açma 
konularında çalışmalarımız devam ediyor. 

Yakın dönemde market fiyatlarına 
ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızın 
bir açıklaması oldu. İlgili bakan-
lık olarak bu konuya yönelik atılan 
adımlar nelerdir?
Bakanlık olarak piyasadaki aksaklıkları 
gidermek için gerekli tedbirleri almak ve 
özellikle tüketicilerin ekonomik zarar gör-

memelerini sağlamak önemli 
görevlerimizden biridir. 

Tedbirlerimizi yerine 
getirirken piyasaya 

müdahaleden zi-
yade serbest pi-
yasa ekonomisi-
nin uygulanması 
bizim için asıldır. 
Ancak adil reka-
betin oluşmadığı 

koşullarda devreye 
girerek bu dengeyi 

kurmaya çalışıyoruz.

Ticaret il müdürlüklerimiz-
ce marketler, pazar yerleri ve 

toptancı halleri gibi yerlerin denetimi ve 
incelemesinin yapılması için bir talimat 
verdik. Denetimlerde öncelikle haksız fi-
yat artışı yapanları tespit ediyor ve tespit 
edilen fiyat artışlarını makul bir sebebe 
dayandıramayan firmalardan savunma 
istiyoruz. Bu kapsamda 81 ilde ticaret il 
müdürlüklerimiz aracılığıyla 7.000’den faz-
la firmanın toplam 90.000’e yakın ürünü 
denetlendi. Denetimler sonucunda binler-
ce üründe haksız fiyat artışı yapıldığı ve 
ürün etiketlerinde ilgili mevzuata aykırı-
lıklar bulunduğu tespit edildi. Ayrıca üre-
tici firmalardan bu yönde yazılı savunma 
talep edildi. Aynı zamanda fiyat etiketle-
rinde görülen tutarsızlıklarla ilgili de ilgili 
mevzuat uyarınca ceza uyguluyoruz. Bu 
kapsamda, toplamda 500 bin TL idari para 
cezası kesildi. Bazen etiketler aynı kalsa 
da gramajıyla oynanmış olabiliyor. Buna 
ilişkin de yaptırımlar uygulanıyor.

Sebze ve meyvede çok yüksek fiyat ar-
tışlarının gerçekleşmesine yönelik yapı-
lan incelemelerde belge düzeninin gerçe-
ği göstermediğine ilişkin bazı tespitlerde 
bulunduk. Özellikle Antalya, Mersin, Ada-
na, Ankara ve İstanbul hallerinde müfet-
tişler eliyle yapılan denetimler; %100-
800 arasında değişen fiyat artışlarının 
yapıldığı, yatay hiçbir ticari gerekliliğe 
dayanmayan el değiştirmelerle fiyatların 
katlandığı,  meyve sebze ticaretinde hal 
mevzuatından kaynaklanan boşlukların 

iyi niyetli olmayan kişilerce manipüle 
edildiğini ortaya çıkarmıştır.  Buna ilişkin 
olarak da gerekli yasal düzenlemeler ya-
pılacaktır.

Haksız fiyat artışlarına ilişkin Bakanlığımı-
za ait ALO 175 Çağrı merkezlerine yapılan 
yaklaşık 62 bin başvuruya gerekli dönüş-
ler yapılarak bilgiler veriliyor. Yine tüketi-
cilerin haksız fiyat artışına konu ürünün 
fotoğrafını çekerek Haksız Fiyat Artışı 
Şikâyet Sistemine yükleme, ürün ile fir-
manın özelliklerini bildirme, kolay ve hızlı 
başvuru yapabilme imkânları bulunuyor. 
Bu sistemi ALO 175 ile entegre ederek et-
kin olarak çalışmasını sağladık. 

Bakanlık olarak esnaf ve sanat-
kârların sorun ve ihtiyaçlarını ya-
kından takip ettiğinizi biliyoruz. Bu 
konuda ne gibi faaliyetler yürüt-
mektesiniz?
Esnaf ve sanatkârlara yönelik politika be-
lirlemek amacıyla çalışmalar yürütmek, 
esnaf ve sanatkârların sorunlarını tespit 
etmek ve tespit edilen sorunlara çözüm 
önerileri geliştirmek Bakanlığımızın asli 
görevleri içerisinde yer alıyor. Bu görevler 
doğrultusunda çalışmalarımızı yürütürken, 
esnaf ve sanatkârların ihtiyaç ve sorunları-
nın masa başında tespit edilemeyeceğinin, 
bu kesimin beklentilerini sağlıklı biçimde 
tespit ve analiz etmek için sahada olmamız 
gerektiğinin farkındayız. Bu bilinçle Esnaf, 
Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür-
lüğümüzce yürüttüğümüz birçok proje ve 
faaliyet yer alıyor. 

Esnaf ve sanatkârların finansal ihtiyaçlarını 
tespit etmek amacıyla, kamu ve akademi 
ortaklığı ile yürüttüğümüz Esnaf ve Sanat-
kârlar Destek Sistemi projesi kapsamında 
binlerce esnaf ve sanatkârla toplantı, ziya-
ret ve anketler yoluyla görüşerek ihtiyaç 
ve beklentilerini tespit ettik. Çalışmalarımız 
neticesinde esnaf ve sanatkârların bek-
lentilerinin sektör sektör ele alınmasının 
faydalı olacağı sonucuna vardık. Bu doğ-
rultuda, 2015 yılında yine akademisyenlerle 
işbirliği içerisinde Esnaf ve Sanatkârlar Öze-
linde Sektör Analizleri projesini başlattık. 
Esnaf ve sanatkârların faaliyet gösterdiği 8 
sektör için ayrı ayrı yürütülen söz konusu 
projede 250’ye yakın işletmeyle birebir gö-
rüşme, birçok sektör temsilcisinin katıldığı 
70 civarında odak grup toplantısı ve 16 binin 
üzerinde anket çalışması gerçekleştirdik. 

Sektörlerde yaşanan gelişmelerin güncel 
olarak takibi için düzenli aralıklarla sektör 
temsilcileriyle değerlendirme toplantıları 
yapıyoruz.

Bunların yanında, şimdiye kadar 30 ilimizde 
gerçekleştirdiğimiz Esnaf ve Sanatkârlar 
Bilgilendirme Toplantıları ve E-ticaret Eği-
tim Programları ile Türkiye’nin her yerinden 
esnaf ve sanatkârlarla buluşarak sorun ve 
ihtiyaçlarını istişare etme imkânı buluyo-
ruz. Yakın zamanda sektörden gelen talep 
üzerine pazarcı esnafına yönelik İstan-
bul’da bir eğitim ve bilgilendirme toplantısı 
düzenledik. Attığımız her adımda esnaf ve 
sanatkârlarla işbirliği içindeyiz. Ahiname 
Dergimiz vasıtasıyla atılan adımları esnaf 
ve sanatkârlarımızla paylaşma imkânı bu-
luyoruz. Bu noktada, dergide emeği geçen 
tüm personelimize teşekkür ediyorum.
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Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) ta-
rafından kooperatifler; ortak ekonomik, 
sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını ve istekle-
rini gerçekleştirmek amacıyla bir araya 
gelmiş ortaklar tarafından kontrol edilen 
ve işletilen insan merkezli girişimler olarak 
tanımlanmıştır. Uluslararası kabul görmüş 
evrensel ilkeleri paylaşan ve işbirliği yo-
luyla daha iyi bir dünya oluşturmak için 
birlikte hareket eden kooperatiflerin temel 
motivasyonu kardan ziyade değerlerdir. 
Eşitlik ve sosyal adaleti kuruluşunun mer-
kezine koyan kooperatifler, ortaklarının 
uzun vadeli ve sürdürülebilir bir iş ve refah 
üretmesi maksadıyla işbirliği içerisinde 
çalışmalarına olanak sağlayan teşebbüs-
lerdir. Kooperatif faaliyetlerinin ekonomik 
ve sosyal faydaları kuruldukları topluluk-
larda kalır.  Elde edilen kar ya kooperatife 
yeniden yatırılır ya da ortaklarca paylaşılır. 
Birçok farklı biçimde ve tüm sektörlerde 
faaliyet gösteren kooperatiflerin, dünya 
genelinde 1 milyardan fazla insana hizmet 
ettiği tahmin edilmektedir. 

Yaygın bir akademik görüşe göre, Ahilik 
sistemi günümüzdeki kooperatifçilik sis-

Ahilik 
ve Kooperatifçilik

teminin temel taşını oluşturmaktadır. Mo-
dern anlamda kooperatif fikrinin doğuş 
babası olarak bilinen Michael Sandown; Si-
vas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde’de 
uzun dönemler yaşamış ve Ahilik kültürü 

ve teşkilatlanması hakkında derlediği bil-
gileri İngiltere’ye götürerek edindiği tecrü-
belerden çalışmalarında yararlanmıştır. 

Kooperatiflerin özellikleri; ortakların sahip-
liği, ortaklarına hizmet etme ve ortakların-
ca yönetilme; kendi kendine yetme, kendi 
kendine sorumluluk, demokrasi, eşitlik, 
adalet, dayanışma, birlik ve ilkelere daya-
lı işletmecilik olarak sıralanmaktadır. Söz 
konusu ilkeler ise gönüllü ve açık üyelik, 
ortakların demokratik kontrolü, ortakların 
ekonomik katılımı, özerklik ve bağımsızlık, 
eğitim ve öğretim, kooperatifler arası iş-
birliği ve topluma karşı sorumluluk olarak 
belirlenmiştir. Bahsi geçen değer ve ilkeler 
göz önüne alındığında kooperatifçilik ile 
özünde Türk İslam kültürünü bulunduran 
Ahilik kültürü ve teşkilatlanması arasında 
yüksek oranda bir benzerlik olduğu görün-
mektedir. Refik Soykut, Ahilik kültürü ve 
kooperatifçilik arasındaki ilkesel yakınlığı 
“Ahilik ve kooperatifçilik arasında benzer-
likten ötede bir aynılık vardır. Ahilik ve ko-
operatifçilik bir bütün ile onun bir parçası 
niteliğine haizdirler” şeklinde tanımlamak-
tadır.

Ahi birlikleri her ne kadar ticaret erbabı ve 
zanaatkârların bir teşkilatı olarak faaliyet 
göstermiş olsa da Ahilik sisteminin kar 
amacı gütmenin ötesinde ilke ve değer-
leri bulunmaktadır. Ahi teşkilatlarının da 
kooperatiflerde olduğu gibi mensupla-
rı esnaf ve sanatkârlar arasında sosyal 
eşitliği ve dayanışmayı sağlamak, mes-
lekî faaliyetlerin işleyişini düzenlemek 
ve geliştirmek, toplumsal adalete ve 
eşitliğe katkıda bulunmak, ihtiyaç sahip-
lerine yardım etmek gibi temel amaçları 
bulunmaktadır. Demokratik katılımla faa-
liyetlerini yürüten Ahi birliklerinde herke-
sin uymak zorunda olduğu ahlak kuralları 
olduğu görülmektedir. Hırs ve ölçüsüzce 
kazanma arzusundan uzaklaşarak kanaat 
ve tevazu sahibi olmak, kendinden önce 
çoğunluğun çıkarlarını gözetmek, birliğin 
ve beraberliğin korunması için dayanışma 
içerisinde olmak Ahiliğin kabul edilmesi 
mecburi ahlak kaideleridir.   

Kooperatifler ekonomi içerisindeki tüm 
aktörlere fayda sağlamaları bakımından 
çok önemli bir sosyo-ekonomik fonksiyo-
nu yerine getirmektedir. Ekonomi içerisin-

de yer alan hemen her sektörde kurula-
bilen kooperatifler sayesinde işletmeler 
kendi sermaye ve tasarruflarıyla sahip 
olamayacakları işyeri ve pazar imkânına, 
tüketiciler ise uygun fiyatla ucuz ve ka-
liteli mala sahip olabilmektedir. Üreticiler 
üretimde kullanacakları hammadde ve 
teçhizatı ucuza mal edebilmekte ve bu 
sayede ürettikleri ürünleri de ucuza sa-
tabilmektedir. Örneğin, ortaklarının mal 
ve hizmet üretirken ihtiyaç duydukları 

hammadde, tezgâh, araç ve gereçleri kar-
şılamak ve ortaklarca üretilen bu mal ve 
hizmetleri pazarlamak amacıyla kurulan 
üretim ve pazarlama kooperatifleri saye-
sinde küçük işletmeler tek başlarına ula-
şamayacakları maliyet ucuzluğu ve pazar 
potansiyeli hadlerine ulaşabilirler. Ahilikte 
de aynı motivasyonla örgütünün yerleş-
tirdiği karşılıklı dayanışma ve yardımlaş-
ma kültürüne uygun olarak her şehir ve 
kasabadaki esnaf ve sanatkâr grupları 

Erhan KÖKSAL
Ticaret Uzmanı

Ahi teşkilatlarının da 
kooperatiflerde olduğu 

gibi mensupla rı esnaf ve 
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düzenle mek ve geliştirmek, 

toplumsal adalete ve 
eşitliğe katkıda bulunmak, 
ihtiyaç sahip lerine yardım 
etmek gibi temel amaçları 

bulunmaktadır. 
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için çarşılar, arastalar ve bedestenler ku-
rulur ve her türlü iş bu esnaf birliklerince 
görülmeye başlanırdı. İyi birer kümelenme 
örneği olan Ahi çarşıları, içerisinde faaliyet 
gösteren esnaf ve sanatkâr kesiminin is-
miyle anılırdı. Bugün de birçok şehrimizde 
aynen kullanıldığı üzere yalnızca kundura-
cıların faaliyet gösterdiği kunduracılar çar-
şısı, yalnızca bakırcıların faaliyet gösterdiği 
bakırcılar çarşısı, yalnızca çömlekçilerden 
oluşan çömlekçiler çarşısı benzeri ihtisas 
alanlarına özel çarşılar yer alırdı. Bu çar-
şılarda yer alan esnaf ve sanatkârın ürün 
ve hizmetlerini bir arada yapmaları, müş-
terilerine aynı platforma hizmet sunmaları 
maliyet, kalite ve standart bakımından ge-
rek esnaf ve sanatkârlara gerekse müşte-
rilere büyük avantajlar sağlamaktaydı. Söz 
konusu çarşılar tüketicilere ürünleri görüp 
seçerek alma fırsatı verdiği gibi işletmeler 
arasındaki kalite ve fiyat farkını da şeffaf 
biçimde gözlemle imkânı tanıyordu. 

Kooperatifleşmenin sosyal ve toplumsal 
anlamda en anlamlı etki yaratabileceği 
temel alanlardan biri de kadınların eko-

nomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı 
kadın kooperatifleridir. Kadın kooperatifleri, 
kadınların ihtiyaçları temelinde hizmet ve 
ürün geliştirmek üzere yerel kadın grupları 
tara fından oluşturulmaktadır. Teknik eğitim 
veya kadın odaklı eğitimler gibi kadınların 
kendilerine yönelik hizmetler, çocuk bakım 
hizmetleri gibi çocuklarına yönelik hizmet-
ler ve sosyal alanlar, iş alanları ve güvenli 
alanların yetersizliği gibi kadınlara yönelik 
toplumsal olanaksızlıklar gibi nedenlerle 
kadınlar bu tip kooperatiflerde bir araya 
gelmektedir. Sonuç olarak kadın koope-
ratifleri sosyal ve ekonomik faaliyetleri 
bir arada yürütmekte, bazıları kooperatif 
ve üyeleri için gelir sağlarken, bazılarında 
gelir, ortaklar ve toplumun yararına hizmet 
etmektedir. Dünyanın bilinen en eski kadın 
sivil toplum örgütü Bacıyan-ı Rum ile kadın 
kooperatifleri fonksiyonel ve ilkesel bakım-
dan birbirlerine oldukça benzemektedir. 
Fatma Bacı önderliğinde kurulan ve Ahili-
ğin kadın kolları olarak nitelendirebileceği-
miz Bacıyan-ı Rum çatısı altındaki kadınlar; 
örgü, halı kilim ve kumaş dokumacılığı vb. 
zanaatları icra ederken aynı zamanda oku-

Dosya

ma yazma, silah kullanma, ata binme, mi-
safir ağırlama gibi farklı alanlarda da eğitim 
almaktaydılar. Kadın ustalar mesleğe yeni 
başlayanları eğitmekte, dürüst ve mesle-
ğin gereklerini bilen yeni ustalar yetiştir-
mekteydi. Anadolu Kadınları Birliği olarak 
da bilinen Bacıyan-ı Rum yetim, kimsesiz 
genç kadınları himayesine almış, onların 
eğitimlerinden ve ev bark sahibi olmala-
rından sorumlu olmuşlardır. Bunun dışında 
kimsesi kalmayan ihtiyar kadınların bakımı 
ve maddi sıkıntıda olanlara yardım etmek 
gibi birtakım sosyal hizmetlerde bulun-
muşlardır. Dolayısıyla; amaç, fonksiyon ve 
ilkeleri göz önüne alındığında Bacıyan-ı 
Rum’un ilk kadın kooperatifi olduğunu da 
söylemek mümkündür.

Ahilik sisteminde kooperatifçilik ilkeleri-
ne göre faaliyet gösteren bir diğer birim 
ise Esnaf Vakfı, Esnaf Sandığı ya da Esnaf 
Kesesi olarak da bilinen Orta Sandıklardır. 
Dönemin iktisadi hayatının düzenlenme-
si, ekonomik faaliyetlerin devam ettiri-
lebilmesi, esnaf ve sanatkârlar arasında 
dayanışmanın sağlanabilmesi ve esnafın 
ihtiyacı duyduğu nakdi desteğin karşıla-

nabilmesi amacıyla kurulan Orta Sandıkları, 
günümüzde faaliyet gösteren esnaf ve 
sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifle-
rinin temellerini oluşturmaktadır. Finansal 
misyonunun yanı sıra bu sandığın sosyal 
faaliyetler için yapılan masrafları karşıla-
mak, üyelerine hammadde temin etmek, 
esnafın karşılaştıkları mücbir sebepler ne-
deniyle yaşadığı olumsuzluklar karşısında 
zararını telafi etmek, ihtiyaç sahiplerine 
yardım etmek, ölen üyelerin ailelerine 
destek olmak gibi birçok işlevi vardı. Aidat-
lar, mülk kiraları, sandıkta biriken paranın 
neması, bağışlar gibi gelir kalemleriyle var-
lığını sürdüren Orta Sandıklarının ana işlevi; 
zarar, maliyet karşılama ya da iş büyütme 
isteği nedeniyle nakde ihtiyaç duyan es-
naf ve sanatkârların uygun şartlarda nakdi 
kaynak bulmalarını sağlamaktır. Bu yö-
nüyle Orta Sandıkları, esnaf ve sanatkârlar 
kredi ve kefalet kooperatifleriyle aynılık 
göstermekle birlikte misyon ve ilkeleri ba-
kımından birçok modern kooperatif tipine 
model gösterilebilecek işlevlere sahipti.

Sonuç olarak, ana ilkesi “Birlikten kuvvet 
doğar” olan Ahilik sistemi, gerek çağının 

Ekonomi içerisinde yer alan hemen her 
sektörde kurulabilen kooperatifler sayesinde 
işletmeler kendi sermaye ve tasarruflarıyla 

sahip olamayacakları işyeri ve pazar imkânına, 
tüketiciler ise uygun fiyatla ucuz ve kaliteli mala 

sahip olabilmektedir. 
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çok ötesindeki örgütsel yapısı ve toplum-
sal bilinciyle gerekse uygulamadaki işlev-
selliğiyle günümüzün modern kooperatif-
leriyle çok yüksek oranda benzeşmektedir. 
Ahilik sistemi birçok farklı kooperatif tü-
rünün misyon ve fonksiyonlarına sahip 
bütünleşik bir toplumsal kurum olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Kooperatiflerin sa-
hip olması gereken uluslararası kabul gör-
müş özellikleri ve ilkeleri ile Ahiliğin ilke ve 
özellikleri arasında yapılan karşılaştırmalar, 
Ahilik sisteminin kooperatifçiliğin temelini 
oluşturduğu tezini doğrulamaktadır.
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Teşvik genel anlamıyla, belli bir ekonomik 
faaliyetin veya bir bölgenin diğerlerine 
oranla daha fazla ve hızlı gelişmesini sağ-
lamak için kamu kesimi tarafından farklı 
şekilde ve seviyede sağlanan ekonomik 
yardım, destek veya özendirmelerdir. Kamu 
tarafından sağlanan teşviklerin verilme-
sindeki temel amaçlar, kaynakların daha 
faydalı alanlara yönlendirilmesi olup, top-
lumsal refahın yükseltilmesi, az gelişmiş 
bölgelerdeki dengesizliklerin giderilmesi, 
ekonomi içerisindeki rekabet dezavantajı-
na sahip grupların desteklenmesi ile ihra-
catın artırılarak dışa bağımlılığın giderilmesi 
şeklinde sıralanabilmektedir. Genel anlam-
da bakıldığında yukarıda belirtilen amaç-
ları gerçekleştirilmesi için verilen teşvikler; 
vergi muafiyet -istisnaları, hibe, düşük faiz-
li kredi, kredi kefaleti, enerji indirimleri, arsa 
tahsisi ve finansman kolaylıkları sağlayan 
birtakım yöntemler şeklindedir.

Teşvikler, makroekonomik amaçlarının ya-
nında sosyal ve iktisadi adaletin sağlanma-
sında da önemli bir araç olarak kullanılma 
amacı taşımaktadır. Teşvikler sayesinde 
ekonomi içerisindeki aktörlerden esnaf 

Esnaf ve Sanatkâra 
Yönelik Vergisel Teşvikler

ve sanatkâr gibi küçük ölçekli işletmelerin 
ekonomiye olan katkılarını artırılması ve 
onlar ile büyük ölçekli şirketler arasındaki 
rekabet dezavantajlarının giderilmesi sağ-
lanmaktadır. Bu ayrıcalıklardan bahsedilen 
teşvik yöntemleri arasında önemli bir yere 
sahip olan vergi teşvikleri, farklı tanımlara 
sahip olmakla birlikte özünde ekonominin 
belirli sektörlerdeki ya da belirli kesim üze-
rindeki vergi yükünü azaltan veya ortadan 
kaldıran önlemler olarak tanımlanmakta-
dır. Mevzuattaki yerine baktığımızda ise 
kanunlar, yönetmelikler ve diğer kanuni 
yazılarda yer alan vergi yükümlülüğünü 
ortadan kaldıran veya hafifleten hükümler 
olarak belirlenmiştir. 

Bu makalede, ticaret sicilinde kayıtlı ku-
rumlar vergisi mükellefi şirketler ile bilanço 
hesabına göre defter tutan tacirlerden zi-
yade esnaf ve sanatkâr işletmeleri özelin-
de vergisel teşvikler hakkındaki hususlara 
değinilecektir. Bu sebeple kısaca vergisel 
anlamda esnaf ve sanatkârın kim olduğu 
hususuna baktığımızda, 5362 sayılı kanu-
nun 3 üncü maddesinde; “… basit usulde 
vergilendirilenler ve işletme hesabı esa-

sına göre deftere tabi olanlar ile vergiden 
muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kim-
seler” olarak belirlendiği görülmektedir.  Es-
naf ve sanatkârlar, 1.7 milyonu aşan sayıları 
ile ekonominin içindeki büyüklüğüyle doğ-
ru orantılı olup ülke istihdamına ve vergi 
gelirlerine olan katkılarının yanında sosyal 
anlamda da Ahilik kültürünü yaşatmaları 
nedeniyle desteklenmesi gereken önemli 
ekonomik kesimi temsil etmektedirler.

VERGİ TEŞVİKLERİNİN AMAÇLARI

Küçük ölçekli işletmelerin cesaretlendiril-
mesi, adil rekabet ortamının sağlanması 
gibi amaçlarla kamu otoritelerinin bazı 
ayrıcalıklar uygulaması gerektiğinde, vergi 
teşvikleri yaygın olarak kullanılan bir araç 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanın-
da ekonomide kayıtlı olarak faaliyet göste-
ren işletmelerin yani vergi mevzuatındaki 
tabiriyle mükelleflerin vergi teşviklerinden 
yaralanma amaçları ile vergi koyucuların 
vergi teşviklerini oluşturma amaçları ara-
sında farklılıklar bulunabilmektedir. 

Makro düzeyde bakıldığında ise vergisel 

teşvikler ekonomik, sosyal, siyasal ve idari 
amaçları gerçekleştirmek üzere vergi ka-
nunlarında yer alırlar. Bu amaçlara kısaca 
değinmek gerekirse;

Ekonomik Amaç; Vergisel teşviklerin 
amaçlarından en önemlisi ekonomik 
amaçtır. Günümüzde ülke ekonomileri ara-
sı gelişmişlik farkı nedeniyle teşviklerin 
yapısı da amacı da bu bağlamda değiş-
mektedir. Türkiye gibi esnaf ve sanatkâr 
sayısı ve ekonomideki ağırlıkları fazla olan 
ülkelerde vergi teşvikleri onları büyütmek, 
istihdamı arttırmak ve daha fazla katma 
değer sağlaması yönünde imkân sağla-
maya yöneliktir. Bu amacın yanında ge-
lişmekte olan ekonomiler sınıfına giren 
Türkiye ekonomisi de büyüyen esnaf ve 
sanatkârı ile daha fazla ar-ge çalışması ve 
ihracat gücünün artması ile gelişmiş eko-
nomiler seviyesine yükselme amacını da 
gütmektedir. Vergisel teşviklerin ekonomik 
amaçları şunlardır:

• Tasarrufları Artırmak 
• Yatırım Hacmini Artırmak 
• Yatırımları Belirli Alanlara 

Yöneltmek
• Bölgeler Arası Gelişmişlik Farkını 

Azaltmak
• Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetleri 

Azaltmak
• Rekabet Eşitliği Sağlamak ve 

Rekabet Gücünü Artırmak

Mali Amaç; Vergilere başvurulmasının en 
temel ve eski amacı malidir. Devletin ege-
menlik gücünü kullanarak elde ettiği en 
kapsamlı gelir kaynağıdır. Vergi teşviklerine 
vergilerin bu mali amacını gerçekleştirmek 
için de başvurulmaktadır. Vergi teşvikleri ile 
devlet ilk aşamada vergi gelirlerinde kayba 
uğrasa da bu geçicidir. Çünkü vazgeçilen 
vergiler yeni tasarruf alanları yaratacak ve 
faiz haddi düşerek buna bağlı kredi imkân-
ları artarak yatırımları harekete geçirecek-
tir. Bu manada yapılacak vergi teşvikleri ile 
nihayetinde piyasanın canlanması hem 
üretim hem hizmet sektörlerinin büyü-
mesini hem de vergi gelirlerini arttırarak 
devletin milli gelirinde artış sağlanmasına 
neden olacaktır.

Sosyal, Siyasi ve İdari Amaçlar; Gelir da-

ğılımında adaletin sağlanması konusu, 
hem ekonomik hem de sosyal ve idari bir 
konudur. Günümüz ekonomilerinde gelir 
dağılımı piyasa mekanizması tarafından 
belirlenmekte olup adaletli olup olmadığı 
konusunda ciddi tartışmalar bulunmakta-
dır. Bu bağlamda piyasa mekanizmasının 
bu eksikliğini vergi teşvikleri ile giderilmesi 
üzerinde çalışılmaktadır. Milli gelir pasta-
sından yeteri kadar pay alamayan gruplara 
sosyal ve ekonomik anlamda istisna, mua-
fiyet, indirim gibi vergi teşvikleri sağlanma-
sı sosyal adaleti sağlama yönünde bir araç 
olarak kullanılmaktadır. 

VERGİ TEŞVİK SİSTEMİNİN ARAÇLARI

Kamu otoritesi tarafından vergi teşvik sis-
teminin araçları tercih edilirken sektörlerin 
ve kesimlerin ihtiyaçları ile mevcut ekono-
mik yapıya uygun olması önem taşımak-
tadır. Her teşvik aracı uygulaması kendi 
içerisinde farklı dinamiklere sahip olması 
nedeniyle ekonomik ve sosyal faydaları 
da değişebilmektedir.

Kamil TÜRKMEN
Ticaret Uzmanı
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“Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nede-
niyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükel-
lefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet baş-
langıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını 
doldurmamış tam mükellef gerçek kişile-
rin, faaliyete başladıkları takvim yılından 
itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca 
elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk 
lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla 
gelir vergisinden müstesnadır.

1. İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildi-
rilmiş olması,

2. Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin 
kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi 
(Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak 
ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk 
ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayı-
sıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak 
bu şartı bozmaz.),

3. Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi 
bünyesinde yapılması halinde tüm ortakla-
rın işe başlama tarihi itibarıyla bu madde-
deki şartları taşıması,

4. Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar 
tarafından devralınması hali hariç olmak 
üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine 
devam eden bir işletmenin ya da mesleki 
faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar 
(bu derece dâhil) kan veya kayın hısımla-
rından devralınmamış olması,

A. Vergi Oranında İndirimler

Vergi oranlarında yapılan indirim, yaygın 
olarak bilinen ve tüm vergilerde uygulanan 
bir vergi teşvik türüdür. Fiyatları düşürme, 
üretimi artırma gibi ekonomik amaçların 
yanında gelir dağılımında adaletin sağlan-
ması, vergiye gönüllü uyumunu sağlamak 
gibi sosyal amaçlarla da uygulanır. İki farklı 
uygulama çeşidi vardır. 

1. Dolaysız Vergi Oranı İndirimleri (Gelir Üze-
rinde Alınan Vergiler): Esnaf ve sanatkâr 
gibi şahıs işletmeleri için gelir üzerinden 
alınan vergiler, gelir vergisi, motorlu taşıt 
vergisi, emlak vergilerini sayabiliriz. Ge-
lir vergisi teşvikleri; mükelleflerin gelirleri 
üzerinden alınan vergilerin, belli amaçları 
gerçekleştirebilmek için, tamamı veya bir 
kısmına yönelik muafiyet, istisna veya 
indirimin belli bir süre veya süresiz olarak 
uygulamasıdır. Mükellefin vergi yükü aza-
lacağından, maliyetler düşer ve faaliyetler 
devam ederken karşılaşacağı finansman 
güçlüklerini hafifletmiş olur. Ayrıca düşük 
gelir vergisi oranları ile yeni faaliyete baş-
layacak mükellefler için girişimcilik cazip 
hale gelecektir. Motorlu taşıtlar vergisinde 
yapılacak indirimlerde de ulaştırma sektö-
ründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkâr 
için önemli bir maliyet unsurunu azaltmış 
olacaktır.

2. Dolaylı Vergi Oranı İndirimleri (Tüketim 
Üzerinden Alınan Vergiler) : Vergi oranı indi-
rimleri, genel oran indirimi olabileceği gibi 
belirli bir mal ve hizmet ya da sektör grubu-
na yönelik de olabilir. KDV, ÖTV gibi tüketim 
anında ortaya çıkan vergilerde yapılacak 
indirimler ile tüketimi artırma veya adil ver-
gi yükünü sağlamak amaçlarını gerçekleş-
tirmeye yöneliktir. Bu tür bir teşvike örnek 
olarak, et fiyatlarını aşağı çekmek, tüketimi 
artırmak ve hem tüketiciyi hem de et satı-
şı yapan işletmelerin gelirini arttırmak için 
belirli bir süreliğine et ürünleri üzerindeki 
verginin sıfıra ya da %1 gibi düşük bir orana 
çekilmesi gibi uygulamalar gösterilebilir.. 
Ülkemizde dolaylı vergi teşvikleri, genelde 
ithalat vergilerinden, tüketim vergilerinden, 
yüksek miktarda yapılan yatırım ve/veya 
belirli büyüklüğe sahip işletmeler tarafın-
dan yapılan girdi satın alımları üzerindeki 

satış vergileri üzerinden (KDV durumunda, 
sıfır oran uygulanması) kısmi veya tam 
vergi muafiyeti şeklinde olmaktadır. Bu tür 
teşvikler yaygın olarak ihracatı yönlendi-
ren endüstrilere verilmektedir. Bu nedenle 
küçük ölçekli işletmeler özelinde çalışma 
yapılması önem arz etmektedir. Global 
düzeyde dolaylı vergi teşvikin uygulandığı 
bazı sektörlere baktığımızda;

Şehir içi yolcu taşımacılığı hizmeti karşılı-
ğında İngiltere, İrlanda ve Danimarka’ da % 
0, Luxemburg %3, Almanya’da % 7, Fransa’ 
da % 10, İsveç’de %6, Portekiz’de % 6 oran-
larında KDV alınmaktadır.

Tamir işlerinde el emeği üzerinden Belçika 
% 6, İrlanda % 13,5, Hollanda % 6 ve Por-
tekiz’ de % 6 oranlarında KDV alınmaktadır.

Yukarıda belirtilen ülkelerde uygulanan 
KDV oranları ülkemizde % 18 olarak uygu-
lanmakta olup oranın daha makul seviye-
lere çekilmesi suretiyle uygulanacak vergi 
teşviki sayesinde sektörde faaliyet göste-
ren işletmelere daha az vergi yüküyle kar-
şılaşacaktır. Bu da fiyatların düşmesine ile 
talep artışına ve daha fazla bir vergi gelirini 
sağlayacaktır. 

C. Vergi Ertelemesi

Vergi ertelemesi şeklindeki teşvik uygu-
laması, muaccel hale gelmiş vergi borç-
larının belirlenen süreyle ertelenmesidir. 
Kamu otoritesi gerekli gördüğü dönemler 
ve hallerde (bir bölgede yaşanan doğal 
afet ya da sektörel kriz) vergisini talep 
etmez ama nihayetinde gelirinden vaz-
geçmez. Ülkemizde 2011 yılında Van ilinde 
yaşanan deprem nedeniyle ilin tamamın-
da vergi uygulamaları bakımından mücbir 
sebep hali ilan edilerek vergi ertelemesi 
uygulanmıştır.

 D. Vergi Tatili  

Vergi tatili; belirli sektörde faaliyet göste-
ren işletmelerin ya da belirli mükellef tiple-
rinin elde edeceği gelirlerin gelir ve kurum-
lar vergisinden tamamen veya kısmen belli 
bir süre için muaf olmasıdır. Uygulamada 
amaç bu tatil dönemlerinde (3, 5, 10 yıl) 
işletmenin karlılığının artırılması ile geliş-
mesinin hızlandırılması amaçlanmaktadır. 

Bu teşvik türüne örnek vermek gerekirse 
İtalya’da Mezzogiorno bölgesinde faaliyet 
gösteren işletmelerin kazançları üzerin-
den alınan vergilerden 10 yıl süreyle % 100 
muafiyet  sağlanmaktadır. Ülkemizde ise 
Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20’nci 
maddesinde yer alan Genç Girişimcilerde 
Kazanç İstisnası bir tür vergi tatili uygula-
masıdır. Bu istisna “Türk Vergi Sisteminde 
Esnaf ve Sanatkâra Yönelik Vergi Teşvik 
Uygulamaları” bölümünde ayrıntılandırıl-
mıştır. 

E. İstisna ve Muafiyetler

İstisnalar, vergi kanunlarında vergilendiril-
mesi için hüküm bulunan vergi konularının 
(mal, hizmet ya da işlem) aynı kanun veya 
diğer kanun hükümlerine göre kısmen de-
vamlı veya geçici olarak şarta bağlı veya 
bağlı olmaksızın vergi dışı bırakılmasıdır. 
Muafiyetler ise, vergi kanunlarıyla belirli 
bireyler ve birey gruplarının vergi dışı bı-
rakılmasıdır. Muafiyet kapsamında birey-
lere vergi borcu doğmuş olmasına rağmen 
kanunla vergi yükümlülüğü dışında tutul-
muştur. İstisna ve muafiyetler hem sosyal 
adaleti sağlamak hem de belirli alan ve 
meslek mensuplarını koruyup geliştirmek 
için kullanılan ve tüm vergi kanunlarında 
yer verilen bir vergi teşvik türüdür. 

İspanya’da tarihsel bölge olan Alava, Gu-
ipuzcoa, Vizcaya ve Navarave için özel 
vergilendirme tarifesi uygulanmaktadır. 
Kazancın sırsıyla % 99, 75, 50 ve 25 ‘ ilk 
dört yıl boyunca vergilenebilir kazançtan 
düşülmektedir. İngiltere’ de yıllık satışların 
85.00 Euro’nun altında kalan işletmelere 
KDV mükellefiyeti muaf sayılmıştır. Fran-
sa’da mal satışı 82,800 Euro; hizmet satış-
larında ise 33,200 Euro’ya kadar olan yıllık 
satışları için KDV istisnası getirilmiştir. Por-
tekiz’e baktığımızda ise yıllık satış tutarları 
yaklaşık olarak 12.500 Euro’nun altında 
olan mükellefler KDV’den muaftır. Ayrıca 
yıllık gelirleri 650.000 Euro’nun altında olan 
işletmeler KDV beyannamelerini yıllık ver-
mek yerine her üç ayda bir verebilirler.

ESNAF VE SANATKÂRA YÖNELİK 
VERGİ TEŞVİK UYGULAMALARI

Ülkemizde vergi teşvik uygulamalarına 
genel anlamda baktığımızda ağırlıklı olarak 
kurumlar vergisi mükellefleri olan büyük 
işletmelere büyük yatırım ve ihracat yap-
maları halinde verilmektedir. Yine büyük 
ölçekli işletmelerin yoğun olduğu serbest 
bölgelere, endüstri bölgelerine, teknoloji 
geliştirme bölgelerine vergi teşvikleri sağ-
lanmaktadır. Ayrıca ar-ge çalışmaları so-
nucunda da vergi teşvikleri verilmektedir. 
Bu açıdan bakıldığında ülkemizde esnaf 
ve sanatkâr gibi küçük ölçekli işletmelere 
yönelik vergi teşviki uygulamaları oldukça 
sınırlı olduğu gözlenmektedir. 

A. Genç Girişimcilerde Kazanç 
İstisnası  

Bu teşvik uygulaması genç girişimcileri 
ticari hayata başlama noktasında teşvik 
etmek amacıyla yürürlüğe koyulmuştur. 
26/27 Kasım 2014 tarihlerin gerçekleştiri-
len 4. Esnaf ve Sanatkârlar Şurası Vergi ve 
Sosyal Güvenlik Komisyonunda “Girişimcili-
ğin desteklenmesi adına, ilk defa faaliyete 
başlayan esnaf ve sanatkârlara vergisel 
teşvikler sağlanması,” kararına içeren Gelir 
Vergisi Kanununun mükerrer 20. madde-
sinde kanunlaşmıştır.  Söz konusu teşvik 
Kanunda;

5. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faali-
yete sonradan ortak olunmaması.”

hükmü ile belirtilmiştir.

B. Esnaf Muaflığı  

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9’uncu 
maddesinde vergiden muaf esnafa ilişkin 
düzenlemelere yer verilmiş, kimlerin esnaf 
muaflığından faydalanacakları da mad-
dede bentler halinde sayılmıştır. Kanun 
koyucu Esnaf Muaflığı düzenlemesini uy-
gularken sosyo-ekonomik ve kültürel (ge-
leneksel mesleklerin korunması) sebepler-
den ötürü, belirtilen şartları sağlayan işini el 
emeği ile yapan ve geçimini ancak sağla-
yabilen esnaf ve sanatkâra gelir ve katma 
değer vergisi muafiyeti sunmaktadır. Bu 
amaçlara ek olarak kayıt dışılığı önlemenin 
ve sosyal güvenlik sistemine girme imkâ-
nını da gözetilmektedir. Bu nedenle Esnaf 
Muaflığı vergi sisteminde içinde sağlanan 
teşviklerden biri olarak sayılabilmektedir. 

C. Basit Usulde Vergilendirme 

Basit usulde vergilendirme aslında bir ver-
gi teşviki olmamakla birlikte bu usule tabi 
olan mükellefler diğer mükelleflere göre 
bir takım avantajlara sahip olmaktadır. Bu 
nedenle bir vergi teşviki uygulaması olarak 
görülmektedir. Kanun koyucu yıllık geliri ve 
ölçek büyüklüğü küçük olan işletmelere 

Ülkemizde vergi teşvik 
uygulamalarına genel anlamda 

baktığımızda ağırlıklı olarak 
kurumlar vergisi mükellefleri 
olan büyük işletmelere büyük 
yatırım ve ihracat yapmaları 

halinde verilmektedir.
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taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife 
pozisyon sıraları kapsamındaki satın aldık-
ları taşıtların bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten 30.6.2019 tarihine kadar (bu tarih 
dâhil) ilk iktisabı ÖTV’den istisna edilmiştir. 
Yürürlükteki bu teşvikin ulaştırma sektö-
ründe faaliyet gösteren esnaf ve sanat-
kâr açısından eskimiş, trafikten çekilmesi 
gereken araçların yenilenmesi ve daha 
kaliteli hizmet verilmesi noktasında faydalı 
olmuştur.

E. % 5 Vergi İndirimi Uygulaması

Literatürde vergi ahlakı ve vergiye uyum 
konuları tartışılırken, mevcut vergi yükü-
nün fazlalığı ve sık sık yapılan vergi afları 
ile vergisini zamanında ödeyen mükel-
lefler nezdinde vergi adaleti tartışılır ol-
muştur. Esasında sadece ülkemizde değil 
diğer ekonomilerde de bu durum bakidir. 
Bu sebeple ülkemizde vergisini zamanın-
da ödeyen mükelleflere pozitif ayrımcılı-
ğın sağlanması ve onların teşvik edilmesi 
noktasında 08.03.2017 Tarih 6824 Sayılı 
Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
mülga mükerrer 121 inci maddesi yeniden 

düzenlenerek getirilen vergiye uyumlu 
mükelleflere vergi indirimi 1 Ocak 2018 tari-
hinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

Vergiye uyumlu esnaf ve sanatkârın vergi 
indiriminden yararlanabilmeleri için;

a) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin 
ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki 
yıla ait vergi beyannamelerini kanuni sü-
resi içerisinde vermiş ve bu beyannameler 
üzerine tahakkuk eden vergileri kanuni sü-
resi içerisinde ödemiş olmaları,

b) İndirimin hesaplanacağı beyanname-
nin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 
iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi 
vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya 
idarece yapılmış bir vergi tarhiyatının bu-
lunmaması,

c) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin 
verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi ce-
zaları dâhil) 1.000 Türk Lirası’nın üzerinde 
vadesi geçmiş borçlarının bulunmaması,

d) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin 
ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında 
Vergi Usul Kanunu’nun 359 uncu madde-

sinde düzenlenen ve kaçakçılık sayılan fiil-
leri işlememiş olmaları gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşıyan esnaf ve sanat-
kâr; yıllık gelir vergisi beyannameleri üze-
rinden hesaplanan verginin %5’ini, öden-
mesi gereken gelir vergisinden indirerek 
vergi indiriminden yararlanabileceklerdir. 
Vergi indiriminden yararlanan mükellef-
lerin belirtilen şartları taşımadığının son-
radan tespiti halinde ilgili vergilendirme 
döneminde indirim uygulaması dolayısıyla 
ödenmeyen vergiler, vergi zıyaı cezası uy-
gulanmaksızın tarh edilecektir.

F. Engellilik İndirimi

Anayasamızın 61 inci maddesinde, Dev-
letin engellilerin korunmalarını ve toplum 
hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri 
alacağı belirtilmiştir. Bu çerçevede engelli 
olan basit usulde vergilendirilen esnaf ve 
sanatkârların beyan edilen gelirlerine, Gelir 
Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer 
alan esaslara göre hesaplanan yıllık indi-
rim uygulanmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu-
na göre çalışma gücünün; asgari % 80’ini 
kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci 

Gelir Vergisi Kanunu 47 ve 48 inci madde-
lerinde yazılı şartlara topluca haiz olmaları 
halinde vergisel yükümlülüklerini azaltarak 
ticari kazançlarını basit usulde tespit eder. 
Bu avantajlar;

• Defter tutulmaz, vergi tevkifatı yapılmaz 
ve muhtasar beyanname verilmez.

• Geçici vergi ödenmez, buna ilişkin be-
yanname verilmez ve bildirimde bulu-
nulmaz.

• Basit usulde vergilendirilen mükellef-
lerin teslim ve hizmetleri katma değer 
vergisinden istisnadır.

• Ticari kazancın tespitinde amortismana 
tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları 
dikkate alınmaz.

• Alınan ve verilen belgelerin kayıtla-
rı mükelleflerin bağlı oldukları meslek 
odalarındaki bürolarda tutulmaktadır. 
Ancak, isteyen mükellefler kayıtlarını 
hiçbir yerden izin almadan kendileri tu-
tabilecekleri gibi meslek mensuplarına 
da tutturabilirler.

• Basit usulde vergiye tabi bir mükellef di-
ğer mükelleflerden satın aldıkları mal ve 
hizmet karşılığında katma değer vergisi 

getirilmesine destek olmak amacıyla ulaş-
tırma sektöründe faaliyet gösterenlere 
araçlarının yenilenmesi ve bakım-onarım 
esnasında vergisel teşviklerin sağlanma-
sı, kararı neticesiyle karayollarında ulaşı-
mı tehlikeye düşürecek, güvenlik düzeyi 
düşük araçların sebep olduğu can ve mal 
kaybının önüne geçmek amacı ile ilgili 
yapılan çalışmalar sonucunda 6745 sayı-
lı Kanunun 54. maddesiyle Özel Tüketim 
Vergisi Kanununa eklenen geçici 7. mad-
deyle, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin 
87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kap-
samındaki taşıtlarla yapılan şehir içi taksi, 
dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs 
taşımacılığı faaliyeti ile 87.01.20 ve 87.04 
tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıt-
larla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti 
dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi 
mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini il-
gili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri 
yerine getirmek ve yetkilendirilmek sure-
tiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra 
eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz 
konusu faaliyetler kapsamında kullanılan 

Vergiye uyumlu esnaf ve sanatkârın vergi 
indiriminden yararlanabilmeleri için;

a) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan 
önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerini kanuni süresi içerisinde 
vermiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri kanuni 
süresi içerisinde ödemiş olmaları,

b) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan 
önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla 
ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir vergi tarhiyatının bulunmaması,

c) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi 
aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk Lirası’nın üzerinde vadesi geçmiş 
borçlarının bulunmaması,

d) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört 
takvim yılında Vergi Usul Kanunu’nun 359 uncu maddesinde düzenlenen 
ve kaçakçılık sayılan fiilleri işlememiş olmaları gerekmektedir.

ÖDE

Dosya

ödemişlerse, ödedikleri bu tutarı gider 
olarak yazabilirler. 

• Engellilik indiriminden faydalanılabilir.
• Ayrıca 10 Şubat 2016 tarihli Resmi Ga-

zetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun’la Gelir Vergisi Kanununun 89. 
maddesinin birinci fıkrasına 15. bent hük-
müne eklenen ibare ile Kazanç İndirimi 
bir vergi istisnası olarak getirilmiştir. Bu 
vergi teşviki ile basit usulde tespit edilen 
ticari kazançlardan yıllık 11 bin Türk Lira-
sı’na kadar olan kısmının beyanname 
üzerinde indirilebilecektir. 1

D. Ticari Araçların Yenilenmesinde 
Vergisel Teşvik 

Bu vergi teşviki uygulaması 26/27 Kasım 
2014 tarihlerin gerçekleştirilen 4. Esnaf 
ve Sanatkârlar Şurası Vergi ve Sosyal Gü-
venlik Komisyonunda alınan; Daha mo-
dern ve gelişmiş taşıma araçlarına sahip 
olmak, sağladığı ekonomik katkının yanı 
sıra hem ulaştırma sektörünün hem de 
ilişkili olduğu sektörlerin daha güvenli hale 
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feragat edilerek bu sektörlere çeşitli teş-
vikler verilmektedir.  Günümüzde gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkelere baktığımızda 
sağlıklı ve sürdürülebilir bir ekonomik bü-
yüme için küçük ölçekli işletmelerin de 
katma değer ürettiği bir yapıya sahip ol-
dukları görülmektedir. Bu nedenle küçük 
ölçekli işletmelere dış ticaret kapasiteleri-
nin arttırılması, yenilikçi çalışmaların cesa-
retlendirilmesi, istihdamın yaratılması için 
kamu otoritelerinin bazı ayrıcalıklar içeren 
yatırımları artırmak için özel vergi teşvikle-

ri uygulamaktadır. Ülkemizde de esnaf ve 
sanatkârın büyümesi daha fazla katma 
değer üreten bir kesime dönüşmesi, bü-
yük ölçekli işletmeler arasında dengenin, 
dolayısıyla rekabet eşitliğinin sağlanabil-
mesi için anılan teşvikler kullanılabilecek 
en önemli araçlardan biridir. Ancak mev-
zuatlarda yer alan vergi teşvik sisteminin 
tanımlamalarında büyük ölçekli işletme-
lere daha fazla yer verildiği görülmektedir. 
Sonuç olarak makalede belirtilen mevcut 
teşviklere ek, diğer ülke uygulamaları da 

derece engelli, asgari % 60’ını kaybetmiş 
bulunan hizmet erbabı ikinci derece en-
gelli, asgari % 40’ını kaybetmiş bulunan 
hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli 
sayılır. 2018 yılında elde edilen basit usu-
le tabi ticari kazancın yıllık beyanname ile 
beyanında dikkate alınacak engellilik indi-
rimi aylık tutarları şöyledir:

• Birinci derece engelliler için 1000 TL
• İkinci derece engelliler için 530 TL
• Üçüncü derece engelliler için 240 TL

Ayrıca engellilik indiriminin uygulamasına 
ilişkin ayrıntılı açıklamalar 222 Seri No.lu 
Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer almak-
tadır.

SONUÇ

Bir ülke için yatırımları ve girişimciliği teşvik 
etmede en iyi yol uygun makroekonomik 
politikaların uygulandığı bir yapı ile des-
teklenen ve uluslararası normlara uygun 
bir vergi sistemi oluşturmaktır. Ancak ge-
rektiğinde ideal bir vergi sistemi içinde bile 
belli sektör ve kesimlerin ekonomi içinde 
ön plana çıkarılması için vergi gelirlerinden 

Dosya

Bir ülke için yatırımları ve 
girişimciliği teşvik etmede en 
iyi yol uygun makroekonomik 

politikaların uygulandığı 
bir yapı ile desteklenen ve 

uluslararası normlara uygun bir 
vergi sistemi oluşturmaktır. 

dikkate alınarak esnaf ve sanatkâr gibi kü-
çük ölçekli işletmelerin gelişmesi yönünde 
uygulanacak yeni vergisel teşviklerin, sos-
yal ve iktisadi denge göz önüne alınarak, 
ekonominin diğer aktörlerine ve ekonomik 
parametrelere zarar vermeyecek, arala-
rındaki dengenin bozulmayacağı, piyasa 
kurallarının aksatılmayacağı şekilde tasar-
lanmalıdır. Söz konusu denge sağlandığın-
da vergi yükü azalan sektördeki işletmeler 
daha esnek bir ortamda faaliyetlerini sür-
dürebilecektir.

1  Kazanç İndirimi; Sadece basit usule tabi mü-
kelleflerin ticari kazançlarına uygulanacak 
olup vergilendirme döneminde verilen beyan-
namede kazanç beyan elde edilmemiş veya  
11.000 TL  altında gelir  elde edilmiş olması ned-
eniyle yararlanılamayan indirim miktarı  gelecek 
dönem beyannamelerine devredilmeyecektir. 
Basit usule tabi mükellefler, Genç Girişimcil-
erde tanınan 75.000TL Kazanç İstisnasından 
yararlanılmışsa 11.000 TL’lik kazanç indirimden 
yararlanamazlar. Ticari kazancı basit usulde 
tespit edilen mükelleflerin hem genç girişim-
cilere ilişkin kazanç istisnası şartlarını taşıması 
hem de 11.000 TL’lik indirim ilişkin şartları birlik-
te taşımaları halinde söz konusu istisna veya 
indirimin hangisinden faydalanacaklarını kendi 
durumlarına en uygun şekliyle kendileri belirler.
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TÜRK 
OKÇULUĞU

Geleneksel

Kültürümüzün ve genetik kodlarımızın ayrılmaz parçaları at 
ve ok.  Öyle ki Batılı tarihçiler Türklerden bahsederken, Türkler 

demek yerine çoğu zaman “okçu toplumlar” demeyi tercih 
etmişler. Yaklaşık 10 sene öncesinden başlayarak, yeniden 

küllerinden doğmaya başlamış “geleneksel okçuluk”, bugün 
çok hızlı bir şekilde yayılarak, benimsenerek ve sevilerek 

büyük kitlelere ulaştı. Okçuluk; geniş alanlar ya da doğada 
yapılması, yarışmalarının festival havasında geçmesine 

olanak sağlıyor. Spor ve tarihsel birikimi bir arada bulunduran 
okçuluk, günümüzde de büyük ilgi görüyor.

O k ve yay, tarih öncesi devirlerden 
beri savaş aleti olarak kullanılmış 
ve pek çok toplum tarafından 

gücün sembolü olarak görülmüştür. Her ne 
kadar Mısır, Asur, Hitit ve Çin medeniyet-
lerinde farklı şekil ve alanlarda kullanılmış 
olsa da en gelişmiş haline Orta Asya bozkır 
kavimleri ile ulaşmıştır. Hiç şüphesiz bu du-
rumun oluşmasında Türklerin karakteristik 
özellikleri etkili olmuş, Türkler de harp sa-
natı,  savaş strateji ve teknikleri hususunda 
öne çıkmışlardır. Siyasi ve askeri başarılar 
da bu durumun göstergesi olmuştur.

Türkler için sınırları korumanın ve hayatta 
kalmanın yolu, küçük yaşta başlayan sağ-
lam bir askeri eğitim ve terbiyeden geçer-
di. Çocukların daha küçük yaştan itibaren 
koyuna binerek ok ve yay ile hayvan av-
lamaları da bunu gösteriyor. Buna ilaveten 
Türklerin her daim savaşa hazır olması “or-
du-millet”, “ordu-devlet” anlayışını da oluş-

turmuştur. Dolayısıyla bu derece gelişmiş 
savaş aletlerini mümkün kılan yapı, savaşçı 
ve halk kavramlarının aynı şeyi ifade ettiği 
bir toplumda hâsıl olmuştur. Zira barış za-
manında dahi tören ve eğlencelerde ok 
atma ve binicilik faaliyetleri düzenlenerek, 
bu eğlence bir savaş provasına dönüştü-
rülmüştür.

Ok ve yayın sağladığı üstünlükle birçok 
bozkır kavmi geniş topraklara yayılmış ve 
buralarda uzun yıllar hâkimiyet kurmuşlar-
dır. Bu bozkır kavimlerinden ilki -Pers kay-
naklarında “Saka” şeklinde de anılan-İskit-
ler (M.Ö. 8. yy. - M.S. 2. yy.)’dir. At üzerinde 
dörtnala giderken geri dönerek ok atmaları 
ile tanınan bu kavim, hem bu zor atıştaki 
üstünlüğü hem de doğulu ve batılı kay-
naklar ile arkeolojik bulguların doğruladığı 

üzere silah yapımındaki ustalıkları ile ün 
kazanmışlardır. Öyle ki, İskit okçularının 
başarısı, Atina’ya kadar ulaşmış ve milat-
tan önce 5. asırda şehrin güvenliği onlara 
emanet edilmiştir. İskitlerin kullandığı yay-
lar, at üzerinde kullanım kolaylığı sağlama-
sı açısından ortalama bir metre civarında 
olup ahşap, kemik, boynuz, sinir ve tut-
kaldan yapılırdı. Uçlarının bronz kaplamalı 
demirden yapıldığı okları ise genellikle hu/
huş ağacından yapılır ve uzunlukları 60-80 
cm. arasında değişirdi. Tüm bunlara ilave-
ten İskit okçuları, tîrkeşlerinde (ok kuburu 
- ok mahfazası) 50 ila 200 arasında ok taşır, 
hatta yanlarında yaklaşık 400-500 ok ala-
bilen özel tîrkeşler bulundururlardı.

Orta Asya kavimlerini ilk defa tek bir bay-
rak altında toplayarak siyasi birliği sağla-

İskit okçularının 
başarısı, Atina’ya kadar 

ulaşmış ve milattan 
önce 5. asırda şehrin 

güvenliği onlara 
emanet edilmiştir. 

Tarih, Kültür & Sanat
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yan Asya Hun İmparatorluğu devrinde (M.Ö. 
221- M.S. 439) Mete Han  (M.Ö. 174) ile birlik-
te Türk ok ve yayları, daha sonraları adın-
dan sıkça söz ettirecek bir efsane haline 
gelmiştir. Bu devirde Çin İmparatorluğu’na 
gönderilen mektuplarda Hun Birliği “Yay 
Çeken Kavimler” olarak belirtilmiş ve Hun-
ların bu silahları kullanmadaki kabiliyetleri 
vurgulanmıştır. Bu dönemdeki okçuluk ta-
rihi ile ilgili önemli bir gelişmeyi de, Mete 
Han’ın “ıslık çalan” yahut “vızıldayan” oku 
icat ederek Türk Okçuluğu’na yeni bir ok 
türünü kazandırması olmuştur. Aynı za-
manda psikolojik tesir altında da bırakan 
bu ok, daha sonraları “çavuş oku” diye 
anılarak çoğu zaman işaret vermek ve yön 
göstermek amacıyla kullanılmıştır. Ok yapı-
mında ise İskitlerden gelen bu gelene de-
vam ettirilerek hu/huş ağacı kullanılmıştır.

Hunların Avrupa’daki temsilcisi olan Avrupa 
Hunları (374 - 469) devrinde, temel silah 
olarak ok ve yay kullanılmış ve Avrupa Hun-
ları’nın daha Balamir devrinde kısa sürede 
büyük başarılar göstermeleri ok ve yay 
kullanımındaki başarılarına bağlanmıştır. 
Şüphesiz bu başarıda ok ve yayın kullanı-
mı kadar bu silahların imalinde kullanılan 
şekilde etkili olmuştur. Öyle ki, Hun tipi yay 
yapım şekli, İngiltere’ye kadar yayılmış ve 
burada gerçekleştirilen kazılarda Hun ti-
pinde bir yay imalathanesine rastlanmıştır. 
Ayrıca kaynaklarda bu devirde pek çok yay 
ustasının olduğu ve yayların babadan oğu-
la miras kaldığını anlaşılıyor. 

Türk kültür tarihi açısından Hunların bir 
devamı olarak kabul edilen Göktürkler dev-
rinde (552-745) de ok ve yay Türklerin en 
önemli silahları olmuştur. Savaş aleti olarak 
kullanımının yanı sıra Göktürkler, altın uçlu 
okları balmumuna sürerek mühür olarak da 
kullanmışlardır. II. Göktürk Devleti devrinde 
(682-745) de, Çinli General Chang Chih-
lien’in Göktürklerin hayat tarzını ve kültür-
lerini değiştirme adına ok, yay ve benzeri 
silahları toplatıp imha ettirmesi, Göktürkler 
döneminde ok ve yaya verilen önemi gös-
termesi açısından önemlidir. 

Göktürklerden sonraki devirde ok ve yay, 
başta Uygurlar olmak üzere Kırgız, Bulgar, 
Uz, Peçenek ve Kuman gibi Türk kavim-
lerinin hepsinde en önemli silahlardan 
olagelmiş ve pek çoğu Hunlardan gelen 
geleneğe uyarak vızıldayan oku kullanmış-
lar ve ok yapımında hu/huş ağacını tercih 
etmişlerdir. Geleneği takip etmekle birlikte, 
Bulgarların av için kalın uçlu oklar ile kürklü 
hayvanların derilerine zarar vermeyecek 
şekilde  çok ince oklar üretmeleri bu dö-

nemdeki gelişmelere örnek olarak göste-
rilebilir.

Selçukluların ok ve yay ile ilişkisini ise 
Tuğrul Bey (1040-1063) ve Alp Arslan (1064-
1072)’ın şahıslarında bulmak mümkündür. 
Şöyle ki, kaynaklarda Tuğrul Bey’in iple 
koluna asılı olan bir yayı ve göğsünde 
yahut kemerinde üç ok bulunduğu söy-
lenmektedir. Buna ek olarak, Tuğrul Bey’in 
oturduğu tahtın önünde -aynı zamanda bir 
hâkimiyet sembolü olması bakımından- 
muhteşem bir yay bulunduğu ve kendisi-
nin elinde oynama alışkanlığı olarak iki ok 
tuttuğu söylenmektedir. Alp Arslan’ın ise 
ok ve yayını elinden düşürmediği hatta ço-
cukluğunda okula  giderken dahi ok ve ya-
yını yanından ayırmadığı yine kaynaklarda 
anlatılmaktadır. Ayrıca gerek gulâm siste-
minde ok ve yay taliminin temel eğitim 
olarak yer alması gerekse askerî teşkilatın 
içinde bulunan sınıflardan birini teşkil eden 
“tîr-endâzân” birliklerinin varlığı bu dönem-
de ok ve yaya verilen önemi göstermekte-
dir. Şüphesiz Anadolu’nun fethini mümkün kılan Malazgirt Meydan Savaşı başta olmak 

üzere pek çok meydan savaşı ve muhasa-
rada da Türk okları önemli bir rol oynamıştır.

Ok ve yayın bir hâkimiyet sembolü olarak 
bilinmesi, Selçuklularda da devam etmiş, 
çoğunlukla sikkelerde ve fetihnamelerde 
kullanılmıştır. Burada ok “tabi‘îlik ve esa-
reti”, yay ise -okun yaya tabi olmasından 
hareketle- “metbû‘luk ve üstünlüğü” temsil 
ederdi. Nitekim Selçuklular ile Bizanslılar 
arasında yapılan barış antlaşmasında, ant-
laşmanın onayı için Tuğrul Bey, Şerif Nâsır 
başkanlığındaki bir heyeti 1040 yılında İs-
tanbul’a göndermiş ve orada bu vesileyle 
onarılan eski Emevî Camii (Karaköy Arap 
Camii)’nin mihrabına hâkimiyet sembolü 
olan ok ve yayı işaretini resmettirmişti.

Türk Okçuluğu Selçuklular devrinde her ne 
kadar pek çok açıdan gelişme gösterse 
de altın çağını Osmanlılar ile birlikte yaşa-
mıştır. Gerek menzil okçuluğu gerekse ku-
rumları bu durumun en önemli göstergesi 
olmuştur. 

TÜRKLER GERİYE DOĞRU OK 
ATMALARIYLA ÜNLENDİLER 

Tarihteki Türk atlı okçuları, dört nala gi-
derken eyer üstünde dönüp arkaya ok 
atarak hedefe tam isabet ettirme us-
talıklarıyla adlarından çok söz ettirirdi. 
Uluslararası bu stile “Part Atışı” deniyor. 
Vur-kaç, sahte geri çekilme ve düşma-
nın etrafını sarma gibi taktikler, Türk atlı 
okçularının kullandığı ve bütün zaferler-
de önemli taktiklerdi.

Mete Han, “ıslık çalan” 
yahut “vızıldayan” 

oku icat ederek Türk 
Okçuluğu’na yeni bir ok 
türünü kazandırmıştır.

Anadolu’nun fethini 
mümkün kılan Malazgirt 

Meydan Savaşı başta 
olmak üzere pek çok 

meydan savaşı ve 
muhasarada da Türk 
okları önemli bir rol 

oynamıştır.

ATLI OKÇULUK TÜRK MİLLETİNİN 
ÖNCÜLÜĞÜNDE BÜTÜN DÜNYAYA 
YAYILDI

Kültür mirasımız atlı okçuluk...Bu stil İskit, 
Avar Hun gibi ön Türk kavimleri ile başla-
yıp Osmanlı döneminde en nitelikli hâline 
ulaşmayı başardı. Görselliği yüksek, elit, 
heyecanlı ve estetik bir spor aynı zaman-
da. At üzerinde okçuluğun temel eğitimi 
için çok iyi ata binmek, yer eğitiminde çok 
başarılı olmak, at hızla giderken yay kura-
bilmek, hareket halindeki atla ön taraftan 
arkaya dönerek bu dönüş açısı içerisindeki 
özellikle hareketli hedefleri vurmak ve üze-
rine atılan oklardan korunabilmek için atın 
değişik yerlerine bedenini gizleyebilmek 
şarttı.

Attila Heykeli (Macaristan)

Tarih, Kültür & Sanat
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Ülkemiz ekonomisinin temel direklerin-
den biri olan esnaf ve sanatkâr kesimi; 
gerek kuşaktan kuşağa aktardıkları za-
naat kolları ve bu zanaatlarda geliştirdik-
leri üretim metotları, gerekse de girişimci 
ruhlu olanların inovatif çalışmalarla 
ürettikleri ürünler itibarıyla ciddi bir ih-
racat potansiyeli taşımaktadır. Genel 
anlamda emek-yoğun üretim gerçek-
leştiren esnaf ve sanatkârlar, dünya 
pazarlarındaki emek girdisi yüksek 
muadil malları üretenlerle kıyaslandı-
ğında çok daha muteber ve nitelikli 
bir işgücü teşkil etmektedir. Diğer ta-
raftan, makine ve teçhizat yatırımıyla 
sermaye-yoğun mallar üreten esnaf 
da geliştirdiği kendine has üretim tek-
niği ve kalite standardıyla dış piyasa-
larda tercih sebebi olmaktadır.

Tecrübe, kapasite ve yetkinlik olarak 
gerekli donanıma sahip esnaf ve sanat-
kârlar, dış ticaret konusunda ilgili kurumla-
rın ve meslek kuruluşlarının desteği ve yol 
göstericiliğinde ihracata teşvik edildiğin-
de, dış ticaret haddinin ülkemiz lehine ge-

Güçlü Esnaf Yüksek İhracat: 
Esnaf ve Sanatkârların Dış 

Ticaret Potansiyeli

lişmesine önemli katkı sağlayacaklardır. 
Dış ticaret sayesinde esnaf ve sanatkâr-
lar farklı ülkelerden insanlarla diyalog ku-
rabilmekte, birbirlerini ziyaret ederek farklı 
kültür ve coğrafyalarla tanışabilmekte; bu 

da esnafların vizyonlarının gelişmesine, 
potansiyel iş imkânları ile yeni faaliyet 
alanları hakkında fikir edinmelerine vesile 
olup dünyaya karşı bakış açılarını geniş-
letmektedir. Bu doğrultuda, ihracat konu-

sunda genel bir perspektif çizmenin, dış 
ticaret işlemleri ve süreçlerine ilişkin bilgi 
vermenin yararlı olacağı düşünülmektedir.

Dış ticaret hacminde pozitif çıktılar elde 
etmek ve küresel pazarlarda rekabet 

edebilir bir ekonomik güç haline ge-
lebilmek amacıyla atılan adımlar ne-
ticesinde, işletmelerin mümkün olan 
minimum sayıda bürokratik işlemlerle 
ihracat yapabilmesine olanak sağla-
yacak yasal düzenlemeler yürürlüğe 
konulmuştur. Bu yasal düzenlemeler 
çerçevesinde; öncelikle ihracatçı sı-
fatına haiz olmak gerekmektedir. İh-
racat Yönetmeliğine göre; vergi kimlik 
numarasına sahip olan gerçek veya 
tüzel kişiler ihracat yapabilmektedir. 
Akabinde esnaf ve sanatkârlar üret-
tikleri malları temsil eden, yerleşik bu-
lundukları bölgedeki ilgili ihracatçı bir-

liğine üye olmak durumundadır. İhracatçı 
birlikleri; ihracatın geliştirilmesi, arttırılma-
sı ve ihracatçının ihracat ile ilgili konularda 
ihtiyaç duyduğu bilgi ve hizmetleri sağla-
mak amaçlarıyla faaliyet yürütmektedir. 
Bir örnekle incelenecek olursa, kuru kayısı 

Talha AKANSEL
Ticaret Uzmanı

Dosya

üreten ve Malatya’da yerleşik bir esnaf; 
Doğu Anadolu İhracatçı Birlikleri çatısı 
altında faaliyet gösteren Doğu Anadolu 
Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Bir-
liği’ne üye olmalıdır. Ürettiği ve ihraç ede-
ceği ürün grubuna göre Birliklerden birine 
üye olan ihracatçı, diğer birliklerin iştigal 
alanına giren farklı malları da üyelik şartı 
aranmaksızın ihraç edebilmektedir. 

İlk kez ihracat yapacak esnaf ve sanat-
kârların, üye olmak için bulundukları böl-
gedeki ilgili ihracatçı birliğine bir takım 
evraklarla başvurması gerekmektedir. Bu 
evraklar; ihracatçı birliği tarafından veri-
len başvuru formu, taahhütname, gerçek 
kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi, bar-
kodlu vergi levhası veya vergi mükellefi-
yet yazısı, imza beyannamesi, giriş aidatı 
ile yıllık aidatın ödendiğine dair ödeme 
dekontu, kayıtlı olunan esnaf ve sanatkâr 
odasından alınan faaliyet belgesi ile es-
naf ve sanatkâr sicil tasdiknamesinden 
oluşmaktadır. Daha önceden herhangi bir 
ihracatçı birliğine üyeliği bulunan esnaf 
ve sanatkârlar ise, sadece dilekçe ve ta-
ahhütname vermektedir.

İhracatçı sıfatını elde eden esnaf ve sa-
natkârların artık bu aşamada yapmaları 
gereken, yurtdışından potansiyel müş-
terilerle görüşüp ürünlerinin tanıtımında 
bulunmak ve fiyat teklifi vererek anlaş-
ma sağlamanın yollarını aramak olacaktır. 
Yurt dışı pazarlarda tecrübesi olmayan 
başlangıç aşamasındaki esnafların, piya-
sadaki aracı ihracatçılardan veya ihracat 
brokerlarından faydalanması da seçe-
nekler arasındadır. İhracat brokerları, esa-
sen sektördeki yabancı alıcılar ile iş tec-
rübesi olan, geçmiş bağlantıları bulunan 
münferit firmalardır. İhracat brokerları, sa-

dece müşteri buldukları mallar üzerinden 
belirli oranda komisyon alarak çalıştıkları 
için ihracata yeni atılan esnaflar için cazip 
olabilmektedir. Brokerlara verilecek ko-
misyon ise %1 ila %3 arasında sektörden 
sektöre değişiklik arz etmektedir. Diğer 
taraftan, piyasada üreticilerden malları ih-
raç kayıtlı alarak ihracatı kendisi gerçek-
leştiren aracı ihracatçılar da bulunmakta-
dır. Ancak bu seçenekte ihraç kayıtlı satış 
ile teslimat esnaf tarafından yurt içinde 
yapıldığı için tam manası ile ihracat yapıl-
mış olmamaktadır.

Tecrübe, kapasite ve  
yetkinlik olarak gerekli donanıma 

sahip esnaf ve sanatkârlar, dış 
ticaret konusunda ilgili kurumların 

ve meslek kuruluşlarının desteği ve 
yol göstericiliğinde ihracata teşvik 

edildiğinde, dış ticaret haddinin 
ülkemiz lehine gelişmesine önemli 

katkı sağlayacaklardır. 



48 49

Dosya

Ülke sınırlarının dışına çıkarak ticaret yap-
mak isteyen bazı istekli esnaf ve sanat-
kârların, dış pazarları, ihtiyaç ve talepleri 
araştırarak belirli çapta doğrudan ihracat 
yapmaya başladıkları da görülmektedir.  
Bu durumda, esnaflar internetteki online 
satış platformlarından ve sosyal medya 
hesaplarından yararlanarak kendi ürün-
lerini yabancı alıcılar ile buluşturmaktadır.

Yukarıda bahsedilen seçeneklerden biriy-
le alıcıya ulaşıp satın alma üzerinde mu-
tabakata varıldıktan sonra, geriye ihracat 
ve gümrükleme işlemlerinin tam ve eksik-
siz olarak yapılması kalmaktadır. Gümrük-
leme ve taşıma süreçlerine ilişkin işlemler 
ve belgeler çok çeşitlilik gösterdiğinden 
dolayı, bir gümrük müşavirliği firmasından 
belge hazırlama ve işlemleri gerçekleştir-
me noktasında destek almak pek çok ih-
racatçının başvurduğu yoldur. Nitekim bu 
belgeler fatura, çeki listesi, menşe şaha-
detnamesi, ihracat yapılan ülkenin dilin-
de antetli kağıda basılmış fatura benzeri 
belge, gümrük beyannamesi, yükleme 
notası, konşimento gibi çok geniş yel-
pazede değişmektedir. Resmi işlemlere 

ilişkin süreçte bir sorun yaşanmaması ve 
eksik belge yahut beyandan dolayı son 
aşamada ihracatın sekteye uğramaması 
için esnaf ve sanatkârlarımızın gümrük 
müşavirliği firmasını yetkilendirmesi hem 
zamandan tasarruf ederek kendi işlerine 
odaklanmalarını sağlayacak hem de pro-
fesyonel danışmanlıkla işlerini kolaylaştı-
racaktır.

İhracatın nasıl yapıldığına yönelik merak 
ve ilgi duyan esnafların ihracatın sundu-
ğu imkân ve teşviklere dair bilgi sahibi 
olması, bu yönde bir girişimde bulunacak 
olanları cesaretlendirici ve güdüleyici bir 
etki göstermektedir. Ülkemizde cari açı-
ğın azaltılması, yerli üretim malların ya-
bancı pazarlarda rekabet edebilirliğinin 
artırılması amacıyla ihracat yapanlar için 
bir takım devlet teşvikleri bulunmaktadır. 
Öncelikle, yurt dışında ürünlerini tanıtmak 
ve müşteri bulmak için fuarlara katılan 
işletmelere fuar maliyetinin yaklaşık % 
70’i devlet tarafından geri ödenmektedir. 
Ayrıca yurtdışı reklam ve tanıtım faaliyet-
lerine yönelik harcamaların da keza % 70’i 
devlet tarafından karşılanmaktadır. Bunun 

yanında, ihracat yapan esnaf ve sanat-
kârlara % 95’e kadar KDV iadesi desteği 
sunulmaktadır. Sayılanlar dışında, paza-
ra giriş belgeleri desteği, küresel tedarik 
zincirine katılım desteği, ihtiyaç analizi, 
eğitim ve danışmanlık hizmetleri desteği, 
istihdam desteği, tasarım desteği gibi bir 
dizi cazip destek programı ile kalkınma 
ajanslarının ihracat kapasitesinin artırıl-
ması amaçlı proje çağrıları da esnaf ve 
sanatkârlarımızı beklemektedir. Diğer ta-
raftan, Türk Eximbank’ın ihracatçı ve ihra-
cat bağlantılı mal üreten ve likidite ihtiya-
cı duyan işletmelere tahsis ettiği ihracata 
hazırlık kredisi, sevk öncesi ihracat kredisi, 
reeskont kredisi gibi daha düşük maliyetli 
finansman imkanlarından yararlanma se-
çenekleri de bulunmaktadır.

Ülkemizde son yıllarda ivme kazanan 
ihracat büyümesinin Cumhuriyetimizin 
100’üncü yılı için amaçlanan 2023’te 500 
milyar ABD Doları tutarındaki büyük hede-
fe ulaşılması için başlatılan atılım çerçe-
vesinde yoğun devlet destekleri verildiği 
görülmektedir. Gerek Ticaret Bakanlığı, 
gerekse KOSGEB, kalkınma ajansları, AB 
destekli fon projeleri ihracatçımızın önü-
nü açmak için adeta yarışmaktadır. Bu 
doğrultuda esnaf ve sanatkârımıza kalan; 
kendileri için uygun piyasa ve alıcının 
araştırmasını yaparak, yabancı pazar pa-
yını artıran, teknolojik gelişim ve dönüşüm 
gerçekleştiren, güçlü ve rekabetçi bir ya-
pıya kavuşmak için harekete geçmektir.

Kaynakça:

İhracat Yönetmeliği

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standar-
dizasyon Yönetmeliği

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birlikle-
rinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

http://www.tim.org.tr

Ülke sınırlarının dışına çıkarak 
ticaret yapmak isteyen bazı 

istekli esnaf ve sanatkârların, 
dış pazarları, ihtiyaç ve talepleri 

araştırarak belirli çapta doğrudan 
ihracat yapmaya başladıkları da 

görülmektedir.

oğu kültürünün ve uygarlığının 
bir değeri olan pazar, genelde 
mal, eşya, sebze, meyve ve 
kıyafetten kuru gıdaya kadar 

bir çok ürünün ve canlı hayvanın alınıp 
satıldığı yer anlamına gelir. Kelimenin aslı 
Farsça “bâzâr”dır. Türkçeye “bazar/pazar” 
olarak geçen kelime, Kırgızca, Kazakça, 
Özbekçe, Türkmence ve Uygurca gibi ak-
raba dillerinde “bazar” şeklinde kullanılır. 
Kelime İngilizceye “bazaar”, Fransızcaya 
“bazar”, Almancaya “basar”, İtalyancaya 
“bazzara” olarak girmiştir. 

Osmanlı döneminden önce Selçuklu dö-
neminde Anadolu’da hemen hemen her 
şehir ve kasabada pazarların kurulduğu 
biliniyor. Bu pazarlardan en ünlüsü, Kay-
seri-Pınarbaşı arasında Mayıs ayının baş-
larında kurulan, Haziran ayı ortasına kadar 
devam eden ve daha çok bir panayır özel-
liği gösteren “Yabanlu Pazarı” idi. Pazarın 
“Yabanlu” adıyla bilinmesi, ahalisinin dışa-
rıdan veya yabandan gelenler tarafından 
teşkil edildiğinin ve uluslararası özellik 
gösterdiğinin bir işareti olmalıdır. Ahiliğin 
merkezi Kırşehir’de ise 13. yüzyılın ikinci 

Esnaf ve Halkın Buluştuğu 
ve Kaynaştığı Yer:

Pazarlar

yarısında bakkallar, kasaplar, kunduracılar, 
eskiciler, marangozlar, bezciler, helvacılar 
gibi meslek gruplarınca teşkil edilen pa-
zarlar veya çarşılar vardı. Ayrıca şehirde 
“Türkmen Pazar” adıyla bilinen bir çarşı 
mevcuttu. Bu çarşıda çevre yerlerden 
veya dışarıdan insanların konaklayacağı 
bir de hanın olduğu dikkati çekmektedir. 

Osmanlı Beyliği’nin kurucusu Osman Gazi 
döneminde de pazarların kurulduğu tes-
pit edilmektedir. Bu dönemde pazardan 
alınan vergiye “bâc” denilmektedir. Âşık-

paşazâde bu verginin Osmanlılar’ın erken 
dönemlerinden itibaren âdet ve töre gere-
ği olarak pazarı koruyanların hizmetlerine 
karşılık sadece satılan bir yük maldan iki 
akça alındığını belirtmektedir. Bu bağlam-
da pazarlar, şehir, kasaba ve hatta köyler-
de sosyal ve dinî merkezlerin oluştuğu 
yerler olarak da dikkati çeker. Bu bakım-
dan pek çok pazarın, fizikî bakımdan cami, 
mescit ve kahvehane gibi dinî ve sosyal 
tesislerle birleştirilmiş veya bütünleşmiş 
olduğu görülür. Osmanlı döneminde şehir 
ve kasabalar tanımlanırken sık sık “Bazar 
durur, cuma kılınur” ifadesinin geçme-
si, söz konusu oluşumların bir tezahürü 
olmalıdır. Bu tür pazarlar, üstü açık veya 
kapalı, basit bir şekilde tezgahları kurulup 
sökülebilen bir özellik gösterir. Bunun ya-
nında pazarlar, hem pazar esnafının hem 
de ihtiyaçlarını gidermek için çeşitli yer-
lerden gelen insanların buluştuğu, konuş-
tuğu, kaynaştığı, insanlar arasında sosyal 
ve ekonomik ilişkilerin kurulduğu, pazar ve 
pazardaki ürünlerle ilgili deyim, terim ve 
hususi adların ağızdan ağza söylendiği ve 
dolayısıyla Türkçenin geliştiği ve zengin-
leştiği mekânlar durumunda idiler.  

Prof. Dr. İlhan ŞAHİN
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Doğu kültürünün ve 
uygarlığının bir değeri olan 
pazar, genelde mal, eşya, 

sebze, meyve ve kıyafetten 
kuru gıdaya kadar bir çok 
ürünün ve canlı hayvanın 

alınıp satıldığı yer 
anlamına gelir. 
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Osmanlı döneminde yeni bir pazarın ku-
rulması veya açılması, yerel halkın gö-
rüşleri dikkate alınarak merkezî idarenin 
kararıyla belirlenirdi. Bazı istisnalarla 
haftanın belli bir gününde üstü açık ola-
rak kurulan ve yerel bir özellik gösteren 
pazarların düzeni ve işleyişi, o yerin ka-
dısının sorumluluğunda idi. Bu bakımdan 
pazara gelen mallar, gelişi güzel bir fiyat-
tan değil, kadının o malla ilgili esnaf tem-
silcileri, ticaret veya sanat erbabı, halkın 

ileri gelenleri gibi kimselerle birlikte tespit 
ettiği fiyattan satılırdı. Tespit edilen bu 
fiyata “narh” denirdi. Osmanlılarda pazar 
ekonomisiyle ilgili üretim ve işletme, sivil 
toplumun yegane temsilcisi olan esnaf 
zümresine bırakılmasına rağmen sefer ve 
savaş gibi fevkalade hallerde muhtekirle-
re (fırsatçı/spekülatör) fırsat vermemek 
ve halka ucuz gıda ürünleri temin edebil-
mek için devletin devreye girdiği durum-
lar da olabilirdi. Nitekim 1768-1774 yılları 
arasında uzun süre devam eden Osman-
lı-Rus Savaşı’nın Küçük Kaynarca Antlaş-
masıyla (1774) neticelenmesinden sonra 
İstanbul’un gıda ihtiyacının karşılanması 
hususunda merkezî idarenin devreye gir-
diği ve bu bağlamda 1776 yılında devletin 
muhtekirlere fırsat vermeyerek malları 
kaynağından aldığı ve aracısız satışa sun-
duğu görülmektedir.  

Pazarların en önemli özelliği, belli bir 
mekânda ve zamanda kurulmuş olmasıdır. 
Bu bakımdan her pazarın kurulduğu belli 
bir alanı vardır. Bu alan, yöre halkı tarafın-
dan zamanla pazar yeri olarak bilinmeye 
başlar. Bu pazarların önemli bir kısmı haf-
tada bir defa belli bir günde kurulur. Bu 
bağlamda pek çok pazar, kurulduğu şe-
hir, kasaba veya semtin adını taşır. Ancak 
Osmanlı döneminde kurulan bazı pazarlar 

salı pazarı, çarşamba pazarı, perşembe 
pazarı, cuma pazarı örneğinde olduğu 
gibi kurulduğu günlerin adını da alabilir. 
Bazıları ise Anadolu’daki Düzce (Düzce-
pazarı) ve Adapazarı örneğinde olduğu 
gibi adını kurulduğu şehir, kasaba, semt 
veya köye verebilir. Ayrıca bahar mevsi-
minin gelmesiyle birlikte göçebe grup-
ların buluşma ve kaynaşma yerleri olan 
yaylaklarda kurulan yaylak pazarlarını da 
belirtmek gerekir. Mesela Osmanlı döne-
minde Niğde bölgesindeki Melendiz yay-
lasında Çarşamba günleri kurulmasından 
dolayı Çarşamba Pazarı adıyla bilinen bir 
pazar vardı. Bu pazar, bölgedeki göçebe 
ve hatta yerleşik unsurların mal ve gıda 
ürünlerini getirdikleri ve alıp sattıkları bir 
özellik göstermekteydi. Aynı şekilde Kon-
ya ve Akşehir kazalarında at pazarlarının 
mevcudiyeti, bölgedeki at yetiştiriciliği-
nin ve ticaretinin bir yansımasıydı.

Bu tür pazarlardan biri de, uzun bir tarihî 
geçmişi olan ve Isparta iline bağlı Eğirdir 
ilçe merkezine yedi kilometre uzaklıkta 
kurulan Pınar Pazarı’dır. Pınar Mahalle-
si’ndeki mesirelik alanda kurulan ve adı 
geçen mahallenin kuruluşunda önemli 
bir rol oynadığı anlaşılan Pınar Pazarı, 
Anadolu Yörükleri üzerine yaptığı etnog-
rafik çalışmalarla bilinen Japon bilim in-
sanı Prof. Dr. Masatake Matsubara’nın da 
dikkatini çekmiştir. Prof. Matsubara, 1979 
Temmuz sonundan 1980 Ekim başlarına 
kadar bir yıl süreyle Honamlı Yörükleri’ne 
bağlı Çoşlu Yörükleri’nin etnografyası 
üzerine çalışma yaparken Pınar Pazarı’na 
da uğramış ve bazı tespit ve gözlemler-
de bulunmuştur. Pazarın Eylül ve Ekim 
aylarında iki ay süre ile her Pazar günü 
kurulduğunu belirten Prof. Matsubara, 
güzleden kışlaya göç eden Yörüklerin 
Pınar Pazarı’na büyük ilgi gösterdiklerini, 
hayvanlarının alım satımı için mutlaka 
uğradıklarını, sebze veya meyve satın 
aldıklarını, iki aylık süre içinde en son 
haftada kurulan pazarda, satıcının da 
alıcının da sadece kadınlar olmasından 
ve pazarın kadınlar tarafından idare edil-
mesinden dolayı pazara Koca Karı Pazarı 
denildiğini de belirtir. Buradaki Koca Karı 
Pazarı, şüphesiz Kadınlar Pazarı anlamın-

Pazarlar, hem pazar esnafının 
hem de ihtiyaçlarını gidermek 

için çeşitli yerlerden gelen 
insanların buluştuğu, 

konuştuğu, kaynaştığı, insanlar 
arasında sosyal ve ekonomik 

ilişkilerin kurulduğu, pazar 
ve pazardaki ürünlerle ilgili 

deyim, terim ve hususi adların 
ağızdan ağza söylendiği ve 

dolayısıyla Türkçenin geliştiği 
ve zenginleştiği mekânlar 

durumunda idiler.  

dadır. Bugün de geleneksel olarak kurulan 
Pınar Pazarı, sadece Isparta ve köylerinin 
değil, çevre illerden gelenlerin dahi büyük 
ilgisini çekmektedir.

Bazı pazarlar, adında “pazar” olsa da, nor-
mal pazarlardan daha farklı bir özellik 
gösterirler. Bu türden pazarların genellikle 
büyük şehirlerde taştan üstü kapalı olarak 
inşa edildiği, bir çok giriş ve çıkış kapısının 
olduğu, içinde her çeşit mal ve eşyanın 
alınıp satıldığı ve hafta boyunca sürekli 
açık tutulduğu dikkati çeker. Bu tür pa-
zarlar daha çok iki pazar sokağının kesiş-
mesiyle oluşan dört yol ağzında yer alır. 
Bu bakımdan bunlara Farsça ‘çâr’ (dört) 
ve ‘sû’ (taraf) kelimelerinin birleşmesiyle 
oluşan ‘çarşı’ (çârşû) denir. Bu bağlamda 
İstanbul’da Kapalı Çarşı ile Mısır Çarşısı’nı, 
Kahire’de Hân el-Halili’yi, kuruluşu Sel-
çuklu ve Safevi dönemlerine kadar giden 
İran’daki İsfahan Pazarı ile Safevi dönemi-
ne ait Tahran Pazarı’nı belirtmek gerekir. 
Bu tür pazarlar, klâsik anlamdaki ‘hafta pa-
zarı’ özelliğinden ziyade ‘çarşı’ veya ‘çarşı 
pazarı’ özelliğini taşırlar. 

Pazarları alınıp satılan gıda ürünleri, eşya 
ve mallar bakımından birkaç gruba ayır-
mak mümkündür. Bunlar arasında önce-
likle sebze, meyve, kuru gıda ve tekstil 
gibi çeşitlilik arz eden ürünlerin satıldığı 
pazarları belirtmek gerekir. Hem Osmanlı 
döneminde hem de bugünün Anadolu-

su’nda yaygın olarak kurulan bu tür pa-
zarlarda dikkati çeken hususlardan biri, 
pazarcıların mevsiminde çıkan taze sebze 
ve meyveleri pazara getirmeleri ve sat-
malarıdır. Bu arada mevsiminden önce 
çıkan veya yetişen meyveler de getirilir 
ve pazarcılar tarafından “turfanda, turfan-
da” diye bağırılarak halka sunulur. Kelime, 
Osmanlı döneminde merkezî idare ile 
halk arasındaki iktisadî ve ticarî prensip-
leri belirleyen sancak kanunnamelerinde 
adı ‘turfanda yemiş’ (turfanda meyve) 
olarak geçiyor. Buradaki ‘turfanda’nın 
ise Asya’nın en doğu uç noktasından 
Anadolu’ya taşınan ve bilahare Osmanlı 
coğrafyasına yayılan bir kültür değeri ol-
duğu anlaşılıyor. Turfan (Turpan), Çin Halk 
Cumhuriyeti’nde halkının önemli bir kıs-

Pazarların en önemli 
özelliği, belli bir mekânda 

ve zamanda kurulmuş 
olmasıdır. Bu bakımdan her 
pazarın kurulduğu belli bir 
alanı vardır. Bu alan, yöre 
halkı tarafından zamanla 

pazar yeri olarak bilinmeye 
başlar. 

mı Uygur olan bir şehirdir. İpek Yolu’nun 
geçtiği tarihî yol üzerinde yer alan Turfan 
şehri ve bölgesi, deniz seviyesinin altında 
ve dünyanın en sıcak bölgeleri arasında 
yer alır. Ancak kuzeydeki Tanrı Dağları’nda 
eriyen karların suyunun kanallarla geti-
rilmesi sonucunda bölge ziraî bakımdan 
oldukça verimli bir hal alır. Böylece suyu 
bol, havası sıcak olan bu bölgede başta 
sebze ve meyve olmak üzere her türlü 
ürünler erken bir vakitte yetişir. Bu durum 
Asya’nın en batı uç noktasında yer alan 
Anadolu’daki “turfan” adının, tarihî ve kül-
türel bir bağ olarak Asya’nın en doğu uç 
noktasındaki Turfan’dan geldiğini gösterir.   

Dosya

Turpan Pazarı

Fotoğraf 1. Fransız Antoine Ignase Melling’in III. Selim dönemine (1789-1807) ait Tophane Çeşmesi ve önündeki 
pazaryeri gravürü (Sinan Ceco, İstanbul’un 100 Gravürü, İstanbul’un Yüzleri-13, İstanbul 2010, s. 190-191)

Fotoğraf 2. Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki Oş Pazarı’ndan bir görünüş (Foto: İlhan Şahin)
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Yaygın olarak çeşitli sebze, meyve, gıda 
ve tekstil ürünlerinin satıldığı pazarlar 
dışında, Osmanlı döneminde esirlerin alı-
nıp satıldığı esir pazarı, ikinci el eşyaların 
alınıp satıldığı bit (bat) pazarı ile sadece 
alıcı ve satıcıların hanım olmasından do-
layı karı pazarı adıyla bilinen pazarların 
olduğu da biliniyor. Bunun yanında bazı 
pazarlar, araba pazarı, balık pazarı, kuş 
pazarı, at (esb) pazarı, hayvan pazarı ve 
mal pazarı örneğinde olduğu gibi alınıp 
satılan hayvan, mal veya eşyaya göre ad 
almaktaydılar. Söz konusu hayvan pazar-
ları arasında sadece büyük baş hayvan-
ların karışık olarak alınıp satıldığı pazarlara 
Türkçede mal pazarı veya hayvan pazarı 
denirken Orta Asya’da yaygın olarak mal 
bazarı denir.

Osmanlı döneminde pazarlara getirilen 
her türlü sebze, meyve, mal ve eşyalar, 
gelişigüzel bir şekilde getirilmez ve satı-
lamazdı. Öncelikle yetiştirilen her ürünün 
ve malın mevsimine göre fiyatı tespit edi-
lirdi. Bu fiyatlar, ilgili yerin kadısının baş-
kanlığında esnaf temsilcilerinin de içinde 

bulunduğu bir komisyonca tespit edilirdi. 
Bu tespite ‘narh’ adı verilirdi. Çarşı ve pa-
zarlarda narhlara uyulup uyulmadığı ile 
kontroller ise kadının maiyyetindeki muh-
tesib adlı kimselerce yapılırdı. Muhtesib, 
maiyyetindeki kol oğlanlarıyla çarşı pa-
zarı devamlı kontrol ettiğinden kadının en 
büyük yardımcısı idi. Kadıların narh verme 
ve fiatları kontrol etme görevleri, XIX. yüz-
yılın başlarına kadar devam etti. Narh işle-
rine bakmak üzere 1851’de Esar Nezareti, 
1854’te ise İhtisab Nezareti’ne bağlı Esar 
Meclisi kuruldu. Ancak kısa sürede İhtisab 
Nezareti’nin ortadan kalkmasıyla narh iş-
leriyle doğrudan şehremaneti ilgilenme-
ye başladı. Ancak zamanla sebze, meyve 
ve ardından ekmek hariç diğer maddeler 
üzerindeki narh kaldırılmaya başlanmış 
ve fiyatlar serbest piyasada belirlenir ol-
muştur. 

Mal veya eşyalar, gelişi güzel bir şekilde 
pazarlara girip çıkmazdı. Pazarların giriş ve 
çıkış yerlerinde görevli kimseler bulunur-
du. Mesela hayvan pazarlarındaki uygula-
malarda böyle bir sistem vardı. Çoğu defa 

pazarın her iki tarafında giriş ve çıkışların 
yapıldığı kapılarda görevlilerin hayvanları 
saymaları icap ediyordu. Zira pazara giren 
hayvan sayısına göre görevlilerce hayvan 
sahiplerinden bir para alınıyor ve karşılı-
ğında bir belge veriliyordu. Benzer durum  
sadece Osmanlı coğrafyasında değil, bu-
günün Orta Asyası’ndaki pazarlarda da 
uygulanmaktadır. Nitekim Kırgızistan’daki 
mal pazarlarında hayvanlarını getirenlere, 
üzerine “möör” (mühür) basılmış bir mak-
buz veriliyor. Alınan bu paranın büyük baş 
hayvanların her biri için 25 Som (yaklaşık 
1,25 Türk Lirası), küçük başlarda 15 Som ol-
duğu anlaşılıyor. Hayvan sahipleri, pazar-
da hayvanları satılsa da satılmasa da giriş 
kapısından bu parayı ödemek ve çıkarken 
makbuzlarını ibraz etmek zorundaydılar. 
Pazarın bu şekilde işletilmesi, Osmanlı 
döneminde uygulanan “iltizam” ile bu il-
tizamı üzerine alan ve “mültezim” olarak 

Osmanlı döneminde  
pazarlara getirilen her türlü sebze, meyve, mal ve eşyalar,  

gelişigüzel bir şekilde getirilmez ve satılamazdı.  
Öncelikle yetiştirilen her ürünün ve malın mevsimine göre fiyatı 

tespit edilirdi. Bu fiyatlar, ilgili yerin kadısının başkanlığında  
esnaf temsilcilerinin de içinde bulunduğu bir komisyonca tespit 

edilirdi. Bu tespite ‘narh’ adı verilirdi. 

bilinen kimseleri hatırlatıyor.  Buna benzer 
uygulamaların günümüzde Anadolu’da 
devam ettiği dikkati çekiyor.

Netice olarak Ahilik ve esnaf teşkilatıyla 
iç içe olan pazarlar, sadece sebze, mey-
ve, eşya, mal ve kuru yemiş gibi pek çok 
ürünün ve canlı hayvanların alınıp satıldı-
ğı yerler değil, esnaf ve halkın buluştuğu, 
kaynaştığı, sosyalleştiği ve en önem-
lisi ortak bir dilin oluştuğu yerler olarak 
düşünülmelidir. Dolayısıyla Ahiliğin hem 
üretimle hem de kültür ve uygarlık de-
ğerlerinin ortak değerler haline gelme-
sinde önemli bir rol oynadığını gözden 
uzak tutmamak gerekir.  
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Fotoğraf 3. Anadolu’da geleneksel semt pazarı (Foto: Sedat Yalçın)
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Konya, tarih boyunca dünyanın önemli şehirlerinden biri olarak günümüze 
kadar gelmiştir. Yerleşik şehir hayatının Prehistorik (tarih öncesi) çağda 
başladığı anlaşılmakta, şehir merkezine yakın olan bir konumda bulunan 
Çatalhöyük, bugüne kadar keşfedilmiş en eski ve en gelişmiş Neolitik devir 
yerleşim merkezi olarak bilinmektedir. 

Konya; İç Anadolu Böl-
gesi’nin güneyinde 
yer almaktadır.

Konya topraklarının büyük bir 
bölümü, İç Anadolu’nun yük-
sek düzlükleri üzerine rastlar. 
Güney ve güneybatı kesimleri 
Akdeniz bölgesine dahildir. 
Yüzölçümü 38.873 km2 (göl-
ler hariç)’dir. Bu alanı ile Türki-
ye’nin en büyük yüzölçümüne 
sahip olan ilidir. Ortalama yük-
seltisi 1.016 m’dir.

Kuzeyden Ankara, batıdan Is-
parta, Afyonkarahisar, Eskişe-
hir, güneyden, İçel, Karaman, 
Antalya, doğudan, Niğde, Ak-
saray illeri ile komşudur.

Konya, tarih boyunca dün-
yanın önemli şehirlerinden 
biri olarak günümüze kadar 
gelmiştir. Yerleşik şehir haya-
tının Prehistorik (tarih öncesi) 
çağda başladığı anlaşılmakta, 
şehir merkezine yakın olan bir 
konumda bulunan Çatalhöyük, 
bugüne kadar keşfedilmiş en 

eski ve en gelişmiş Neolitik 
devir yerleşim merkezi olarak 
bilinmektedir. Çumra Çatalhö-
yük, dünya ölçüsünde ilk defa 
yemek kültürünün başladığı, 
tarımın yapıldığı, ateşin kulla-
nıldığı, yerleşik hayata geçildi-
ği ve vahşi hayvan saldırılarına 
karşı ortak savunmanın yapıl-
dığı merkez olarak tanınmak-
tadır. Benzer şekilde Alâaddin 
Tepesinde de Çatalhöyük’e 
benzer karakterde neolitik iz-
lere rastlanmaktadır.

Tarih, Kültür & Sanat
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Tarih, Kültür & Sanat

Gez Dünyayı
Gör Konya’yı
Şehrin merkezini oluşturan 
Alâaddin Tepesi Neolitik dö-
nem (M.Ö 9000-5000) sonları 
ile Kalkolitik dönem (M.Ö. 5500-
3000) başlarında kurulmuş 
olup M.Ö. 2000 yıllarından beri 
düzenli olarak iskân görmüş 
höyüklerden biridir. Bölgede 
yapılan kazılarda Frig, Hele-
nistik, Roma, Bizans, Selçuklu 
ve Osmanlı yerleşimlerine ait 
bulgulara rastlanmaktadır. Tarih 
devirlerinde Anadolu ve Suriye 
topraklarında büyük bir impa-
ratorluk kuran Hititler, Konya’ya 
da hâkim olmuşlardır.

M.Ö.VIII. ve VIII. yüzyıllarda ise 
Frigler zamanında surlarla 
çevrilmiş İç Kale’de (Alâaddin 
Tepesi’nde) gelişen Konya 
(Kavania) bir kale-kent hâline 
gelmiştir. Frigler’den sonra Lid-
yalılar’ın egemenliğine giren 
Konya, daha sonra M.Ö.4. yüz-
yılda Persler ve M.Ö.2. yüzyılda 
da Büyük İskender, Selevkoslar 
ve Bergama krallığının istilâsı-
na uğramıştır. M.S.395’te Ana-
dolu’da Roma hakimiyeti sağ-
lanınca Konya, İconium olarak 
varlığını korumuştur. Arapların 
Kuniya diye adlandırdıkları 
kentin adı Selçuklu ve Osmanlı 
dönemlerinde bir daha değiş-
memiş ve günümüze kadar 
gelen ismini korumuştur.

Konya, neolitik çağdan günü-
müze kadar uzanan süreçte 
bir yerleşim yeri olarak çağlar 
boyunca önemli medeniyetle-
re ev sahipliği yapmıştır. Böy-
lece kent farklı toplumların 
farklı üretim ve yapım teknik-
leri ile meydana getirdikleri 
birçok sanat eserine sahip 

Konya, neolitik çağdan günümüze kadar uzanan 
süreçte bir yerleşim yeri olarak çağlar boyunca önemli 
medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. 

Selçuklu Devleti’nin  
Anadolu’daki başkenti ve 

İpek Yolu üzerinde önemli bir 
konaklama ve ticaret merkezi 

olan Konya, aynı zamanda 
İslâm Medeniyetine dair sayısız 

eserin yer aldığı, birçok İslâm 
ilim adamının ve mutasavvıfın 

yetiştiği ve yerleştiği önemli 
bir merkez olma özelliği 

taşımaktadır.

olmuştur. Konya’da Mısırlılar-
dan önce hiyeroglif yazının 
kullanıldığı tarihte (M.Ö.3500) 
ilk ev mimarî ve ilk kutsal yapı 
kalıntılarına rastlanmaktadır. 

Günümüzde tükenme nokta-
sına gelen bakırcılığa daya-
nan el sanatları Selçuklular 
dönemine kadar uzanmak-
tadır ve ilk olarak Kapu Câmii 
civarındaki atölyelerde baş-
lamıştır. Kitapları korumak ve 
bezemek için kullanılan ve 
İslâmiyetin kabulüyle 
birlikte kitaba verilen 
önemin artmasıyla ge-
lişen ebru sanatı XVIII., 
XIX. ve XX. yy. örnekle-
rine Konya Yusuf Ağa 
Yazma Eser Kütüphane-
si’nde rastlanmaktadır. 

önemli bir konaklama ve tica-
ret merkezi olan Konya, aynı 
zamanda İslâm Medeniyetine 
dair sayısız eserin yer aldığı, 
birçok İslâm ilim adamının ve 
mutasavvıfın yetiştiği ve yer-
leştiği önemli bir merkez olma 
özelliği taşımaktadır. Kent ayrı-
ca Anadolu Selçuklu Devleti’ni 
yönetmiş sultanların, vezirlerin 
ve Mevlâna gibi manevî fatih-
lerin, önemli tarihî şahsiyet-
lerin türbelerinin, vakıf eser-
lerinin, tekke, zaviye, mektep 
ve medreselerin bulunduğu 
şehrimizdir. 

1071 senesinde yapılan Malaz-
girt Savaşı’ndan önce Anadolu 
üzerine keşif harekâtları dü-
zenleyen Müslüman Türkler 
ve Anadolu’yu tanıyan Büyük 
Selçuklular, bu savaş sonucu 
Anadolu’nun büyük bir kısmı 
ile birlikte Konya’yı da bir Müs-
lüman Türk şehri yapmışlardır.

Tarihin her döneminde önemli 
bir yerleşim merkezi olmasına 
rağmen Konya, gerçek kimlik 
ve zenginliğine Selçuklu sul-
tanları sayesinde kavuşmuş-
tur.

Bu dönemde Konya’da kütüp-
haneler açılmış, din, hukuk, 
tarih, edebiyat, felsefe, sanat, 
tıp ve kozmografya alanında 
büyük tarihî ve kültürel atılım-
lar yapılmış, buna bağlı olarak 
kent genelinde birçok med-
rese, cami, kütüphane, türbe, 

çeşme, kale, han, hamam, çar-
şı, bedesten, köprü ve saray 
inşa edilmiştir.

Osmanlı döneminde Konya’da 
ilim, kültür ve sanat hareketleri 
kesintisiz olarak devam etmiş 
ve kent ünlü alimler, şairler, ta-
rihçi ve filozofların toplandığı 
merkez olmaya devam et-
miştir. Bu dönemde de mimarî 
yönden pek çok cami, çeşme, 
medrese gibi eserler inşa edil-
miştir. Selimiye Câmii, Yusufa-
ğa Kütüphanesi, Piri Mehmed 
Paşa Câmii, Şerafettin Câmii, 
Kapu Câmii, Hacı Fettah Câmii, 
Nakiboğlu ve Aziziye Câmiileri, 
Şeyh Halili Türbesi ile Mevlâ-
na Külliyesi dönemin mimarî 
eserlerinden bazılarıdır.

Konya, Şehzadelerin Valilik 
yaptığı bir Osmanlı Eyaleti 
olmuştur. 1648 yılında Evliya 
Çelebi Konya’ya gelmiş ve 
Seyahatnamesinde geniş bir 
şekilde bahsetmiştir. 1867’de 
büyük bir yangın, 1873’de kıtlık 
tehlikesiyle karşılaşılmıştır. 

Cumhuriyet devrinde hızla bü-
yüyen ve gelişen Konya, Sel-
çuklular, Karamanoğulları ve 
Osmanlılar döneminden kalan 
eserler ile bugün açık hava 
müzesi konumunda bir şehir-
dir. Dünya insanlık tarihinin en 
eski yerleşim merkezlerinden 
biri olan Konya, uzun tarihî sü-
reç içerisinde birçok medeni-
yetin izlerini taşımaktadır.

Çin sınırından Bizans toprak-
larına kadar uzanan Selçuklu 
Devleti’nin Anadolu’daki baş-
kenti ve İpek Yolu üzerinde
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Konya’nın Korunmasında 
Ahiler

Konya’da Ticaretin Kalbi
Bedesten Çarşısı

XIII. yüzyılın ikinci yarısında  
başta devlet merkezi Konya olmak 
üzere Selçuklu şehirlerindeki 
esnaf ve sanatkâr teşekkülleri olan 
Ahi teşkilatları, istila dönemi ve 
akabinde İlhanlı tahakkümünün iyice 
hissedilmesiyle beraber şehirlerin 
korunması, ticari hayatın idamesi, 
güven ve huzurun sağlanmasında 
önemli roller üstlenmişlerdir. 
İstilanın ilk aşamasından itibaren 
Anadolu şehirlerinin Moğollara 
karşı korunmasında büyük gayret 
gösteren ve bu uğurda ağır kayıplar 
veren yine ahilerdir.

Tarihi Bedesten Çarşısı  
Anadolu Selçuklu Devleti’ne başkentlik 

yapan Konya’da, Romalılardan 
Selçuklulara, Osmanlı’dan günümüze 

binlerce yıllık geçmişe sahip “Bedesten 
Çarşısı”, ticari canlılığını koruyor.

Konya’da tarihi Bedesten Çarşısı 
yaklaşık 2 bin yıldır ticari faaliyetlere ev 

sahipliği yapıyor.

Çarşının şimdiki hali ise Kanuni Sultan 
Süleyman döneminde, 1538 yılında 
müftü ve Kadıasker Mevlana Kadri 

Çelebi tarafından klasik tarza uygun 
dokuz üniteli bir bedesten olarak inşa 

ettirilmiş. Konya Büyükşehir Belediyesi 
de, tarihi Bedesten Çarşısı’nda 
restorasyon gerçekleştirmiştir.

2 BİN 600’DEN FAZLA 
DÜKKANA EV SAHİPLİĞİ 
YAPIYOR

Asırlardır 2 bin 600’den fazla 
dükkan ile Konya esnafının ka-
zanç kapısı olan, tarihi Kapu ve 
Aziziye camilerine ev sahipliği 
yapan çarşı, geniş ürün yelpa-
zesi ile yerli ve yabancı turist-
lerin uğrak yerleri arasında yer 
alıyor.

Dededen kalma mesleklerini 
sürdüren zanaatkarlar, antika 
meraklıları, el işi sanat hay-
ranları, düğün hazırlığı yapan 
çiftler ve aileler için giyim ku-
şam, aksesuar, ev eşyaları çe-
şitliğiyle cazibe merkezi olma 
özelliğini koruyan Bedesten’i 
ziyaret edenler, alışverişin yanı 
sıra közde demlenen çay ve 
tarihi lokantalarda geleneksel 
lezzetleri tatma fırsatı buluyor.

Mevlânâ Dergahı’nın  
Hemen Yanındaki  Çarşıda,  
Yüzyıllardır Ahilik Geleneği  

Yaşatılıyor KONYA TİCARETİNİN 
MERKEZİ

Bedesten Çarşısı’nın Konya 
ticaretinin merkezi olduğunu 
söyleyebiliriz.

Çeşitli medeniyetlere ev sa-
hipliği yapmış olan kadim şehir 
Konya, Selçuklular döne-
minde eğitim, ticaret, kültür 
ve sanat alanlarında da atı-
lım yapmıştır.   

Bedesten;  Osmanlı ve Selçuk-
lu’dan önceki dönemlerden 
beri önemli bir ticaret 
merkezi olmuştur. 

Çeşitli medeniyetlere 
ev sahipliği yapmış 

olan kadim şehir Konya, 
Selçuklular döneminde 
eğitim, ticaret, kültür ve 

sanat alanlarında da atılım 
yapmıştır.   
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Konya’daki İnanç ve
Kültür Degerleri

Konya’nın “İnanç ve  
Kültür Turizmi” konusunda 
sahip olduğu üstün 
potansiyelin, kentin 
dünya standartlarında bir 
destinasyon olmasında 
büyük değere sahiptir.

Konya, önümüzdeki yıllarda 
farklı turizm ürünlerini gelişti-
rerek bütünsel rekabet gücünü 
küresel bir destinasyon olarak 
ortaya koyabilecek kapasite-
de bir bölgedir. Konya, özellik-
le dört temel turizm alanında 
(1. İnanç ve Kültür, 2. Sağlık, 3. 
Kongre, Fuar ve Toplantı, 4. 
Doğa, Spor ve Avcılık) gelişme 
ve ürün çeşitlendirme potansi-
yeline sahiptir.

Konya’nın “İnanç ve Kültür 
Turizmi” konusunda sahip ol-
duğu üstün potansiyelin, ken-
tin dünya standartlarında bir 
destinasyon olmasında büyük 
değere sahiptir. Hz. Mevlâna ve 
onun temel yaklaşımının sahip 
olduğu güçlü doktrin ve kültür, 
Konya’yı gelecekte dünyanın 
en önemli inanç turizm mer-
kezlerinden biri yapacaktır. Hz. 
Mevlâna’nın yanı sıra Konya’da-
ki diğer kültür ve inanç unsurla-
rının güçlü bir şekilde geçmişe 
dayalı olarak var olması, kentin 
turizm stratejisini olumlu yön-
de desteklemektedir. Bu ne-
denle geleceğe yönelik olarak 
Konya’daki turizm potansiye-
linin geliştirilmesi için turizm 
endüstrisi bu değerler üzerinde 
tasarlanmaktadır. 

Ömrümün özeti  
şu üç sözdür: Hamdım, 

piştim, yandım.

Hz. Mevlânâ
ve Eserleri

H z. Mevlâna 30 Eylül 
1207’de Türk boylarının 

yaşadığı Horasan’ın Belh şeh-
rinde dünyaya gelmiştir (Belh 
bugün Afganistan sınırları 
içindedir). Annesi, Belh Emiri 
Rükneddin’in kızı Mümine Ha-
tun, babası Sultanu’l-Ulema  
(bilginlerin sultanı) olarak anı-
lan Bahâeddin Veled’dir. Dev-
rin filozoflarından Fahreddin-i 
Râzi ile fikir ayrılıkları ve Moğol 
istilasının yaklaşıyor olması, 
Bahâeddin Veled ailesinin ya-
kınları ile birlikte Belh’ten göç 
etmelerine neden olmuştur. 
Bu göç Bağdat, Mekke, Medi-
ne, Şam, Malatya, Erzincan ve 
Karaman’da bir müddet kal-
dıktan sonra, Selçuklu Sultanı 
Alâeddin Keykubad’ın daveti 
üzerine, 3 Mayıs 1228 tarihînde 
Konya’da sona ermiştir.

Karaman’da Gevher Banu 
ile evlenen Hz. Mevlâna’nın, 
Bahâeddin (Sultan Veled) ve 
Alâeddin adı verdiği iki oğlu 
olmuştur. Yıllar sonra Konya’da 
yaşadığı dönemde Gevher Ba-
nu’yu kaybeden Hz. Mevlâna, 
Kerra Hatun ile evlenmiş ve 
bu evliliğinden Muzaffered-
din Emir Âlim ve Melike isimli 
iki çocuğu daha olmuştur. Hz. 
Mevlâna çok küçük yaşlarda 
babasının derslerine başlamış, 
Allah yolunda hakikat sırlarını 
bulmaya çalışmıştır. Türkçe, 
Arapça, Farsça, Halk Rumcası, 
Eski Yunanca dillerini öğren-
miştir. İslam dinî ile birlikte di-
ğer dinleri incelemiş, tarihten, 
tıp ilmine kadar pek çok bilgi 
eğitimini önce babasından 
sonra Seyyid Burhaneddin 
Tirmizi’den ve devrin kıymetli 
âlimlerinden almıştır. Bu bil-
gileri de medreselerde yüz-
lerce öğrenciye aktarmaya 
başlamıştır.

Bu sırada Şems-i Tebrizi, 
ulaştığı manevi makama 
kanaat etmeyip ruhen an-
laşacağı bir Hak dostu, ken-
di mertebesinde bir sohbet 
arkadaşı aramak- tadır. Hz. 

Aziziye Cami

İnce Minareli MedreseEşrefoğlu Cami

Mevlâna ile önce Şam’da, son-
ra 1244 yılında Konya’da kar-
şılaşırlar. Allah âşığı olan bu iki 
veli ilahi sohbetlere dalarlar ve 
nice ulu mertebelere ulaşırlar. 
Vaktinin çoğunu manevi dostu 
ile sohbet edip, şiirler okuyup, 
Semâ ederek geçirmeye baş-
layan Hz. Mevlâna’yı talebeleri 
kıskanırlar ve Şems-i Tebrizi 
hakkında saygısızca dedikodu 
üretmeye başlarlar. Şems bu 
sözlerden incinir ve Konya’dan 
Şam’a gider. Hz. Mevlâna bu 
ayrılığa çok üzülür, bütün dost-
ları ile ilgisini kesip bir köşeye 
çekilir ve Dîvân-ı Kebîr’de oku-
duğumuz pek çok şiiri söy-
ler. Sebep olanlar bu durum 
karşısında pişmanlıklarını dile 

getirirler. Hz. Mevlâna’ nın 
oğlu Sultan Veled başkan-
lığındaki kafile Şam’a gidip, 
Şems-i Tebrizi’yi geri getirir. 
Fakat kıskançlık yeniden 
başlar ve Şems ansızın 
ortadan kaybolur. Daha 

sonra Türbesi Konya’da 
sevenlerinin ziyaret yeri 
olmuştur.

Hz. Mevlâna bu can dostunun 
ayrılığı ile yeni bir döneme 
girer. Önce Şeyh Selâhaddin-i 
Zerkûb’u onun vefatından 
sonra da talebelerinden Çele-
bi Hüsameddin’i kendi adına 
ders vermeleri için tayin eder. 
“Canım sağ oldukça Kur’ân’ın 
kölesiyim ben. Seçilmiş Mu-
hammed’in yolunun toprağı-
yım ben. Kim, bundan başka 
bir söz naklederse benden On-
dan da şikâyetçiyim, o sözden 
de şikâyetçiyim ben.”

Hz. Mevlâna’nın bu sözlerinden 
anlaşıldığı gibi Hz. Muham-
med’in gösterdiği yolda Allah’a 
yönelmiş, onun emirlerine uy-
muş, İslami esaslar çerçeve-
sinde insanlığı aydınlatmıştır. 
Bütün hayatı boyunca islami 
ahlak değerlerine (edep) uy-
gun bir şekilde yaşamıştır. 
“Ömrümün özeti şu üç sözdür: 
Hamdım, piştim, yandım.” Ya-
şamını bu sözlerle özetleyen 
Hz. Mevlâna, bir müddet hasta 
yattıktan sonra 17 Aralık 1273 
günü, Allah’a ve sevgili Pey-
gamberine kavuşur. Ayrılığın 
sona erdiği bu geceye Mev-
levîler “Şeb-i Arûs” (Düğün Ge-
cesi) derler.
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Hz. Mevlâna’nın ilk 18 beytini yazdığı daha 
sonra da onun söyleyip talebesi Çelebi 
Hüsameddin’in kaleme aldığı Mesnevî’den 
başka Dîvân-ı Kebîr, Fîh-i Mâ-Fîh, Mecâlis-i 
Seb’a ve Mektûbât adlı eserleri vardır.

Hz. Mevlâna bu eserlerinin tamamında, Ku-
ran-ı Kerimdeki ayetleri, Peygamber Efen-
dimizin Hadis-i Şeriflerine bağlı kalarak, 
kendi ile barışık, huzurlu, Allah’ın kendisine 
verdiği maddi ve manevi güzelliklerin far-
kında olan ona şükreden, zorluklar karşısın-
da nasıl düşünüp hareket edeceğini bilen, 
hoşgörülü, sevgi dolu bir insan olabilmenin 
yollarını anlatmaktadır.

MESNEVÎ
Ahilikle ilgili bilgiler bulunan Mevlâna’nın; 
dinî, tasavvufî ve ahlakî manzum eseridir. 
Altı defter halinde düzenlenmiş olup top-
lam 26 bin beyte yakındır.

Remel bahrinin fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 
veznindeki Farsça eserde, az sayıda Arapça 
beyit de yer almaktadır.

Babası Konya Ahilerinin reisi olduğu için 
Ahi Türkoğlu diye tanınan Mevlâna’nın ha-
lifesi Çelebi Hüsameddin Hasan’ın isteği 
ve çabası, Mesnevî’nin yazılmasına sebep 
olmuştur.

Canım sağ oldukça 
Kur’ân’ın kölesiyim ben. 
Seçilmiş Muhammed’in 

yolunun toprağıyım 
ben. Kim, bundan başka 

bir söz naklederse 
benden Ondan da 

şikâyetçiyim, o sözden 
de şikâyetçiyim ben.

T ürk-İslam kültürünün 
büyük bilgesi ve gülme-

ce ustası Nasrettin Hoca, 1208 
yılında Eskişehir’in Sivrihisar 
ilçesine bağlı, adı sonradan 
‘Nasrettin Hoca Beldesi’ ola-
rak değiştirilen ‘Hortu’ köyün-
de doğmuş. Babası Abdullah 
Efendi, annesi ise Sıdıka Ha-
nım’dır. Nasrettin Hoca, ilk bil-
gilerini din görevlisi olan ba-
basından öğrenmiş. Sivrihisar 
ve Konya medreselerinde öğ-
renim görmüş Kendi köyünde 
ve Sivrihisar’da imamlık ve 
vaizlik yapmış.  Bilgisini artır-
mak amacıyla daha sonra Ak-
şehir’e gitmiş. Burada Seyyid 
Mahmut Hayrani, Seyyid Hacı 
İbrahim Veli gibi devrinin ta-
nınmış bilgin ve arif kişilerin-
den dersler almış. Öğrenimini 
bitirdikten sonra Akşehir’e 
yerleşmiş. Asil görevi hoca-

lık olmasına rağmen, katiplik, 
müderrislik, kadılık, mahke-
melerde bilirkişilik de yapmış. 
Kimi zaman geçimini çiftçilik-
le, bahçıvanlıkla, pazarcılıkla 
kazanmış. Durumun böyle 
olmasında Hoca’nın bir halk 
adamı olarak yaşamak iste-
mesinin yanı sıra devrin eko-
nomik şartlarının da etkisi ol-
muş. Nasrettin Hoca, 1284’de 
76 yaşında iken Akşehir’de 
vefat etmiş. Akşehir’in en eski 
Selçuklu mezarlığına gömül-
müş. Mezarı, daha sonra türbe 
haline getirilmiş ve  UNESCO 
tarafından, 1996 yılı Nasrettin 
Hoca Yılı olarak ilan edilmişti. 

Her sene 5-10 Temmuz tarih-
lerinde Akşehir’de Nasrettin 
Hoca adına bir festival düzen-
lenir.

Nasrettin Hoca 2018 Yılının Ahisi
Konya’dan

YARIM ASIRDIR  
SUSAMI TAŞ  
DEĞİRMENDE TAHİNE 
DÖNÜŞTÜRÜYOR

Konya’nın Bozkır ilçesinde 
yarım asırdır taş değirmende 
çektiği susamı odun ateşinde 
kavurarak, geleneksel “Bozkır 
tahini” lezzetini tüketiciyle bu-
luşturan Osman Kalay, babası-
nın kurduğu iş yerini kardeşleri 
ve oğlu ile ayakta tutuyor.

“Yılın Ahisi” seçilen ve Kırşe-
hir’de bu yıl 31. kez düzenlenen 
Ahilik Haftası kutlamalarında 
Osman Kalay usta ödülünü 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay’ın elinden aldı.

Yılın ahisi seçilen Osman Ka-
lay; “Tahinlerimizi yerli susam 
kullanarak, ardıç odununda 
kavurup doğal yöntemlerle 
imal ediyoruz. Ardıç odunuy-
la üretmemizin sebebi, odun 
ateşinde pişen susamın ko-
kusu ve aromasının daha fark-
lı olmasıdır” dedi. Yılın ahisi 
seçilmemizin sebeplerinden 
birisi de gönülden yapmış ol-
duğumuz ikramlarımızdır”

Konya’nın Bozkır ilçesinde 
yarım asırdır taş değirmende 
çektiği susamı odun ateşinde 
kavurarak, geleneksel “Bozkır 
tahini” lezzetini tüketiciyle bu-
luşturan 62 yaşındaki Osman 
Kalay, babasının kurduğu iş 
yerini kardeşleri ve oğlu ile de-
vam ettiriyor. 

Türkiye’de “yılın ahisi” seçilen 
Osman usta, değirmenine ge-
lenleri alışveriş yapmasa da 
ikramda bulunmadan gönder-
miyor.

“SUSAMI MERKEPLER  
VE DEVELERLE 
GETİRİRDİK”

İlçede babasının 1960 yılında 
tahin üretimi için ilk değirmeni 
kurduğunu söyleyen Osman 
Kalay, çocukluğundan beri ba-
basının yanında çalıştığını, ya-
rım asırdır kardeşleri ile birlikte 
tahincilik yaptığını söylüyor. 

Kalay; “Tahincilik bizde ba-
badan gelen aile mesleğidir. 
Vaktiyle tahin üretimi için 
Antalya’dan aldığımız susamı 
merkepler ve develerle geti-
rirdik. Susamları değirmende 
çektikten sonra elde ettiğimiz 
tahini, Antalya’ya ve Akseki’ye 
satmaya götürürdük. Şimdi ise 

Bozkır merkezinde açtığımız 
yeni iş yerinde tahinlerimizi 
satmaya devam ediyoruz.”

Kalay, kendi markalarıyla üret-
tikleri tahini Türkiye’nin he-
men her yerine gönderdikleri-
ni, piyasada aranan bir marka 
olduklarını dile getirerek, şöyle 
devam etti:

“Türkiye’nin hemen her yerin-
den talep geliyor. Tahinlerimizi 
yerli susam kullanarak, ardıç 
odununda kavurup doğal yön-
temlerle imal ediyoruz. Ardıç 
odunuyla üretmemizin sebebi, 
odun ateşinde pişen susamın 
kokusu ve aromasının daha 
farklı olmasıdır. Müşterilerimiz 
ve ziyaretçilerimiz ürünlerimi-
zin üretimini Bozkır’daki ima-
lathanemizde yerinde göre-
bilir. Tahin başta olmak üzere 
pekmez, bal ve tahinli lokum-
larımızı tadabilirler. Gelen mi-
safirlerimiz müşterimiz olsun 
veya olmasın, ürün almasına 

gerek kalmadan ikramlarımız-
dan tatmadan işyerimizden 
göndermeyiz.”

“Yılın ahisi” seçildiğini öğren-
diğinde çok mutlu olduğunu 
vurgulayan Kalay;

“Bizi yılın ahisi olmaya layık 
gören kurum ve kuruluşlara 
teşekkür ederim” dedi.

Konya’nın Bozkır 
ilçesinde yarım asırdır 
taş değirmende 
çektiği susamı odun 
ateşinde kavurarak, 
geleneksel “Bozkır 
tahini” lezzetini 
tüketiciyle buluşturan 
62 yaşındaki Osman 
Kalay, babasının 
kurduğu iş yerini 
kardeşleri ve oğlu ile 
devam ettiriyor. 
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Tatlı Yiyip Tatlı Konuşalım:
Şekercilik

Şekercilik Osmanlı’dan  
günümüze yaşayan bir meslek. Gelişen sanayi, 
beraberinde yeni üretim ve pazarlama teknikleri 

getirse de, bu konuda geleneksel yöntemi sürdüren 
şekerciler sabırla yaşamlarını sürdürmeye devam 

ediyor. Bir anlamda geçmişle günümüz arasında bir 
köprü görevi yapıyorlar. 

Osmanlı mutfağından günümüze kadar uzanan, 
bayramlarımızda, sevinçlerimizde üzüntülerimizde 

dostlarımızla, arkadaşlarımızla, ailelerimizle 
paylaştığımız, kültürel özelliğini koruyan ve 

günümüzde sofralarımızdan eksik etmediğimiz 
şekerlemeler...

Geçmişten Gelen Harika Bir Tat: 
Mevlana Şekeri

Akide Şekeri ve  
Osmanlıya Dayanan Geleneği

Mevlana şekeri, halk arasında 
peynir şekeri ve/veya Konya 
Şekeri olarak da bilinmektedir. 
Peynir şekeri denmesinin 
sebebi içeriğinde peynir 
olmasından değil, kıvamı-
na gelmiş şekerlerin ağızda 
peynir gibi dağılmasından ileri 
gelmektedir. Mevlana şekerine 
Konya şekeri de denmesinin 
nedeni ise Mevlana’nın Konya 

Osmanlı Devleti’nde ulufe 
günü, yeniçerilere üç aylık-
ları dağıtıldıktan sonra saray 
avlusunda bir yemek verilirdi. 
Bu yemek esnasında yapı-
lan akide şekeri sunumuysa, 
kapıkulu askerlerinin aldıkları 
ücretler ve yemeklerinden 
memnun olduklarını gösteren 
sade ama ilginç bir gösteriydi. 
Osmanlı kararnamelerine göre 
sadrazam ve divanı hümayun 
üyeleri öncelikle askerin ye-
meğini tadarlar, bundan sonra 
kendilerine tabaklar içinde şe-
kerler sunulurdu. Bu askerlerin 
bir şikâyetinin bulunmadığı-
nın, sultana bağlı olduklarının 
kesin kanıtıydı. Dolayısıyla 
şeker tabaklarının divana ge-
tirilmesi herkese bir “oh” çek-
tirirdi. Saray helvahanesinde 
`mangır` (para) şeklinde yapı-
lan bu şekerler makama göre 
dirhem (3.2 gr) hesabıyla sad-
razama 500, diğerler vezirlere, 
yeniçeri ağasına 300 dirhem 
olarak sunulurdu.

Bu işlem bittikten sonra divan 
önünde “Fetih Suresi” okunur-
du. Bu gelenek, akide şekerini 
uzun yıllar halk arasında dirlik, 
düzen ve huzurun simgesi 
yaptı.ile özleşmesinden kaynaklan-

maktadır. Öte yandan Mevlana 
şekerlerinin ses açma özelliği-
nin de olduğu söyleniyor. 

AKİDE ŞEKERLERİNİN  
TARİHDEKİ YERİ VE 
YAPILIŞI

Akide sözcüğünün anlamı: 
bağlılık, birbirinden ayrılma-
mak. Bu sert ve türüne göre 
renk renk olan şekerin önemi 
devlet ricaline sunulmasından 
kaynaklanıyor. Yeniçerilerin 
devlete bağlılığını gösterdiği 
için de, bu şekere akide den-
miştir. Renk şeker boyasıyla 
doldurulmak suretiyle yine 
odun ateşinde kaynatılırmış. 
Kaynatılan şeker, taşa dökü-
lerek karıştırılır ve tenekelere 
doldurulup bakkal, dükkân ve 
toptancılara dağıtılırmış.

MEVLANA ŞEKERİNİ, 
AKİDE ŞEKERİNDEN 
AYIRAN ÖZELLİKLERİ

Peynir şekerinin diğer şeker-
lerden farkının, daha düşük 
derecede pişirilmesidir. Ka-
zanda kaynatılan şeker, kıva-
ma geldiğinde taşa dökülüp 
soğutulmaya başlanıyor. İyice 
soğumadan ılıklaştığında du-
vardaki çivilere asılarak bek-
letiliyor.”

Sadrazam ve 
divanı hümayun 
üyeleri öncelikle 
askerin yemeğini 
tadarlar, bundan 

sonra kendilerine 
tabaklar içinde 

şekerler sunulurdu. 
Bu askerlerin 
bir şikâyetinin 

bulunmadığının, 
sultana bağlı 

olduklarının kesin 
kanıtıydı. 

Tarih, Kültür & Sanat
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Alışveriş merkezleri (AVM) günümüzde 
pek çok ihtiyacın tek bir merkezden karşı-
lanmasına imkân tanıyan ve özellikleri ile 
müşterilerine zaman kazandıran mekân-
lardır. Kentleşmeyle birlikte insanlığın alış-
veriş ihtiyacını karşılamak üzere ortaya 
konulan yapılar, özellikle 16.y.y’dan başla-
yarak perakendeciliğin yapıldığı kent ya-
pıları olarak kendini göstermiş, 20. yüzyıl 
başlarında daha da organize hale gelerek 
alışveriş merkezlerine dönüşmüştür. Bu 
tarihten itibaren AVM’ler, zaman içerisinde 
gelişimlerini sürdürerek ve bünyelerinde 
sosyal aktivite mekânlarını da barındı-
rarak sadece alışveriş için gidilen yerler 
olmaktan çıkmış ve şehirlerde birer bu-
luşma noktası olma hüviyeti kazanmışlar-
dır. Bu yönüyle AVM’ler, günümüz modern 
yaşamında tüketici tercihlerinin şekillen-
mesinde, tüketim kalıplarının değişme-
sinde ve dolayısıyla tüketici davranışları 
üzerinde etkili olmaktadır. Yoğun olarak 
ithal ürünlerin satışa sunulduğu, ihtiyaç 
dışında tüketime teşvik eden bu merkez-
ler kredi kartıyla yapılan alışverişler nede-
niyle bireysel borçlandırmayı artırdığı gibi 

Alışveriş Merkezleri ve  
Esnaf ve Sanatkârlara Yönelik 

Etkileri

bulundukları kentlerin tarihi ve kültürel 
dokusuna da zarar vermektedir.

Türkiye’de sayıları son yıllarda hızla artan 
alışveriş merkezleri (AVM) kentsel yaşa-
mın önemli bir parçası haline gelmişlerdir. 
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere gibi 
gelişmiş ülkelerin alışveriş merkezleri ile 
tanışıklıkları yetmiş yıldan uzun bir süre-
yi kapsıyor olsa da Türkiye için alışveriş 
merkezlerinin geçmişi ancak otuz yıllık bir 
sürece dayanmaktadır.

Türkiye’de ilk alışveriş merkezinin 1988 yı-
lında açılmasından günümüze kadar ge-
çen bu süreç, Türkiye’nin yalnızca büyük 
kentlerini değil, göreceli olarak daha kü-
çük kentlerini ve hatta yerleşim birimlerini 
bile AVM’ler ve beraberinde getirdiği farklı 
bir tüketim kültürü ile tanıştırmıştır.

 Öte yandan, dünya genelinde olduğu gibi 
ülkemizde de toplam işletme sayısı ve 
istihdama yaptıkları katkı itibariyle büyük 
önem taşıyan, ekonominin kılcal damar-
ları olarak tanımlanan esnaf ve sanatkâr 
işletmeleri, AVM’ler ile rekabet edeme-
yerek ekonomik zorluklarla karşı karşı-

ya kalmaktadır. Günümüzde sayıları 1.7 
milyonu aşan esnaf ve sanatkârlar, gelir 
dağılımında adaletin sağlanması, rekabe-
tin tabana yayılması, sosyal barışın tesis 
edilmesi, ekonomide denge ve istikrarın 
sağlanması gibi hayati meselelerde bü-
yük öneme sahiptir. Bu nedenle esnaf ve 
sanatkârların mesleki açıdan gelişmeleri 
ve ekonomide var olabilmeleri için günün 
koşullarına göre yeniden yapılanmaları ve 
rekabet güçlerini artıracak önlemler al-
maları kaçınılmazdır.

Kamuran YAVUZ
Ticaret Uzmanı

Dosya

ların birbirlerinden çok farklılaştıklarını 
söylemek mümkün değildir. 

Alışveriş merkezleri, diğer ticari müesse-
seler ile birlikte bir grup perakendecinin 
tek bir mülkiyet olarak planlanması, ge-
liştirilmesi, sahiplendirilmesi ve yönetil-
mesidir. Planlı alışveriş merkezi, merkezi 
bir şekilde yönetilen veya sahiplenilen 
bir ünite olarak planlanan, dengeli kiracılık 
veya kullanım (mağaza grubunun sun-
dukları ürün çeşitleri ve kalite bakımın-
dan birbirlerini tamamlaması) temeline 
dayalı ve çevresinde otoparkı bulunan 
bir tesistir. Dengeli kiracılıktan kastedilen, 
herhangi planlı bir alışveriş merkezi içeri-
sinde bulunan mağaza sayısı ve türlerinin 
o çevredeki popülasyonun ihtiyaçlarının 
karşılanması ile olan ilişkisidir.

Modern alışveriş merkezleri, bireylerin ve 
ailelerin gereksinimlerini bir defada alış-
veriş yaparak karşılamaları amacıyla, özel 
mülk sahiplerince, çok çeşitli dükkânların 
bir araya getirilerek koordineli ve sistemli 
bir şekilde yönetilmesidir. Ayrıca bu mer-
kezler, tüketicilerin alışveriş gereksinimleri 

Alışveriş Merkezlerinin Tanımı  
ve Tarihsel Gelişimi

Dünyada zaman içinde yaşanmış olan 
ve yaşanmaya devam eden sosyal, kül-
türel, ekonomik, teknolojik gelişmeler ve 
buna ilaveten şehirleşmeyle birlikte sa-
nayileşmenin getirmiş olduğu toplumsal 
değişimler, tüketimle ilgili kalıplarda ve 
alışkanlıklarda da değişimlere sebep ol-
muştur ve bu değişim bugün de devam 
etmektedir. Bu değişimin bir neticesi olan 
alışveriş merkezleri, insanların topluluklar 
halinde yaşamaya başladıkları dönem-
lerde ortaya çıkıp, tarih boyunca çeşitli 
formlardan geçerek günümüze ulaştırmış 
oldukları alışveriş mekânlarının bir tevarü-
südür.

Alışveriş dendiği zaman günümüzde akla 
ilk gelen mekânlar arasında olan Alışve-
riş Merkezleri perakende sektörünün en 
önemli oyuncuları haline gelmişlerdir. Bu 
merkezlerle ilgili yazarlar ve kuruluşlar ta-
rafından geçmişten günümüze çok farklı 
tanımlamalar ile farklı birer AVM modeli 
ortaya koyulsa da içerik olarak bu tanım-

yanında, hem sosyal (eğlence, dinlence) 
hem de kültürel gereksinimlerini de kar-
şılamaya yönelik hizmetler vermektedir.

Uluslararası Alışveriş Merkezleri Kon-
seyi’nin (The International Council of 
Shopping Center- ICSC) alışveriş merkezi 
tanımlaması ise yukarıda belirtilen tanım-
ların benzeridir. Buna göre alışveriş mer-
kezleri diğer ticari kuruluşlar ile birlikte 
bir grup perakendecinin tek bir mülkiyet 
olarak planlanması, geliştirilmesi, sahip-
lendirilmesi ve yönetilmesidir. Bu merkez-
ler müşterilerine otopark imkânı sağlarlar. 
Merkezin büyüklüğü, yönelimi ve konum-
lanması genellikle merkezin hizmet ettiği 
ticari alanın pazar karakteristiklerince be-
lirlenir.

Dünyada Alışveriş Merkezleri

Alışveriş merkezlerinin dünyada, yuka-
rıdaki tanımlarda da vurgulandığı üzere, 
planlanmış ve organize birer yapı bütünü 
olarak ortaya çıkmaları 20. yüzyıla teka-
bül etmektedir. Bu anlamda ilk alışveriş 
merkezlerine de Amerika Birleşik Dev-
letleri’nde rastlanmaktadır. Amerika’da-

Yoğun olarak ithal ürünlerin 
satışa sunulduğu, ihtiyaç 

dışında tüketime teşvik eden bu 
merkezler kredi kartıyla yapılan 
alışverişler nedeniyle bireysel 

borçlandırmayı artırdığı gibi 
bulundukları kentlerin tarihi 

ve kültürel dokusuna da zarar 
vermektedir.
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ki alışveriş merkezlerinin gelişimi süreci, 
1900’lü yıllardan itibaren oluşmaya başla-
mıştır. 1920’lerde faaliyete başlayan süper-
marketler oluşturdukları zincirlerle olgun-
luğa ulaşmış ve ilk “mall” olarak tabir edilen 
alışveriş merkezi konseptinin oluşmasını 
sağlamıştır.

1920’lerin ikinci yarısından itibaren, büyük 
şehirlerin eteklerine küçük şeritler halinde 
alışveriş merkezleri inşa edilmeye başlan-
mıştır. Şehir merkezlerinde yer alan mağa-
za ve süpermarketlerin çevresinde oluşan 

araç yoğunluğu ve yeterli park alanı bulun-
maması insanları bu gibi şehrin dışında yer 
alan alışveriş merkezlerine yönelmeye it-
miştir. Bu nedenle 1945 yılında Amerika’da 
sadece 8 alışveriş merkezi bulunmaktay-
ken, 1960’lı yıllara gelindiğinde inanılmaz 
artışla bu sayı 3840’a ulaşmıştır.

1960’lı ve 1970’li yıllar birçok yeni alışveriş 
merkezi türlerinin geliştirildiği yıllar ol-
muştur. Bu süreçte hızlı bir şekilde yay-
gınlaşmaya devam eden AVM’lerin sayısı 
1980’lerde ise yalnızca ABD’de 16.000’den 
fazla alışveriş merkezinin açılışı ile birlikte 
daha önce görülmemiş bir büyüme döne-
mine girmiştir. Bu dönemde, süper bölge-
sel alışveriş merkezleri tüketiciler tarafın-
dan giderek artan bir yoğunlukta popüler 
hale getirilmiştir.

AVM’lerin Avrupa ülkelerindeki gelişimine 
bakıldığı zaman ABD’dekine paralel bir ge-
lişim gözlense de, ABD’deki kadar hızlı bir 
seyir izlemediği görülmektedir. Kıta gene-
linde alışveriş merkezlerinin ilk örnekleri 

Fransa’nın başkenti Paris’te açılmış olsa 
da, daha sonra İngiltere’nin başkenti Lond-
ra‘da bu yapılar denenmiş ve oradan da 
diğer Avrupa şehirlerine yayılmıştır.

Avrupa’da AVM’ler son 20 yılda büyük bir 
artış göstermiştir. Brüt kiralanabilir alan da-
ğılımlarına bakıldığında son 10 yıl boyunca 
her yıl yaklaşık olarak 5 milyon m²’lik artış 
olduğunu söylemek mümkündür. Bu artış-
lar daha çok Batı Avrupa ülkeleri kaynaklı 
olmuştur. Ancak son yıllarda bu artışların 
çoğunluğunun başta Rusya, Ukrayna, Tür-
kiye ve Romanya gibi Doğu Avrupa ülkeleri 
kaynaklı olduğu görülmektedir.

Türkiye’de Alışveriş Merkezleri

Türkiye’nin alışveriş merkezleri tarihini ise 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa 
edilen bedesten ve kapalı çarşılara kadar 
götürmek mümkündür. Bu bedesten ve 
kapalı çarşılar günümüze kadar mevcu-
diyetini sürdürmüş ve bulundukları şehrin 
veya bölgenin önemli ticari alanlar haline 
gelmesinde önemli roller üstlenmişlerdir. 

Bu çarşılardan en önemlisi ve bir anlam-
da ülkemizdeki ilk alışveriş merkezi de 
diyebileceğimiz İstanbul Kapalıçarşı’nın 
temeli 1461 yılında atılmıştır. Kapalıçarşı 
110 bin 868 m²’lik bir alana yayılmış, 45 
bin m² kapalı alana, 65 sokak üzerinde 
3600 dükkân ve 14 hana sahiptir. Günü-
müzde de turistlerin büyük ilgisini çeken 
Kapalıçarşı’yı her gün mevsimine göre 
250.000–400.000 kişinin ziyaret ettiği be-
lirtilmektedir.

Ülkemizde bugünkü anlamıyla perakende 
yapıların yaygınlaşması ise 1950’li yıllar-
da başlamaktadır. 1954 yılında Et ve Ba-
lık Kurumu, İstanbul Belediyesi ve Toprak 
Mahsulleri Ofisi’nin özel sektörle ortaklığı 
ile ülkemizde ilk zincir mağaza açılmıştır. 
Türkiye’de ilk AVM’nin açılışı ise dünyadaki 
örneklerinden biraz daha gecikmeli olarak 
1980’lerin sonlarına tekabül etmektedir. 
Amerika Birleşik Devletleri’nin Houston 
şehrindeki bir alışveriş merkezinin örnek 
alınmasıyla, İstanbul’da Türkiye’deki ilk 
AVM açılmıştır. Ardından bir diğer büyük 
organize alışveriş merkezi 1989 yılında 
Ankara’da hizmete girmiştir.

1980’lerin sonlarında başlayan bu furyayı 
başka AVM’ler izlemiştir. İlk on yıl görece 
daha yavaş bir gelişme yaşanmış, 1997 
yılına gelindiğinde ülkedeki modern AVM 
sayısı 11’e ulaşmıştır. Türkiye’nin 3 büyük 
kenti olan İstanbul, İzmir ve Ankara’da 
sayılarını arttıran alışveriş merkezi yatı-
rımları 1990’lı yılların sonuna doğru başta 
Adana olmak üzere yerel ve yabancı pera-
kendecilerin katılımıyla Anadolu’ya yayıl-
ması süreci başlamıştır.

Alışveriş Yatırımcıları Derneği verilerine 
göre ülkemizde 2014 yılında 338 olan AVM 
sayısı, 2015 sonunda 361’e, 2016 sonunda 
ise faal olan AVM sayısı 377’ye ulaşmıştır.

Esnaf ve Sanatkâr İşletmeleri ile 
AVM’lere Yönelik Tüketici Algısı

1980’lerden başlayarak günümüze dek 
uzanan zaman diliminde “tüketim toplu-
mu” adı verilen bir toplum yapısı ortaya 
çıkmıştır. Tüketicilerin gelirlerinin artma-
sına paralel olarak istek ve ihtiyaçları da 
değişime uğrayarak artış kaydetmiş ve 
yeni bir olguya dönüşmüştür. Bu olgu “sü-

rekli artan bir talep” olarak devam etmeye 
başlamıştır. Buna ek olarak, bireylerin araç 
sahibi olma oranının artması, ulusal ve 
uluslararası ölçeklerde hareketliliğin art-
ması, internet ve cep telefonu kullanımın 
yaygınlaşması gibi ulusal ve uluslararası 
bilgi alışverişini hızlandıran faktörler, ya-
şam tarzı kavramının önem kazanmasına 
neden olmuştur. Bütün bu gelişmeler tü-
ketim toplumunu daha da geliştirmiş ve 
bugünkü alışveriş merkezlerinin ortaya 

çıkarak hızla gelişmelerine zemin sağla-
mıştır. 

Alışveriş merkezlerinin ortaya çıkmasını 
ve yaygınlaşmasını sağlayan sosyo-e-
konomik faktörlerin yanında, tüketiciler 
nezdinde buraları cazip kılan ve kalıcılaş-
masına neden olan bazı özelliklerini de 
irdelemek gerekmektedir. Alışveriş mer-
kezleri, her şeyden önce tüketicilere ma-
cera, tüketici rolü, değer ve yaşam tarzı, 

AVM’lerin Avrupa ülkelerindeki 
gelişimine bakıldığı zaman 

ABD’dekine paralel bir gelişim 
gözlense de, ABD’deki kadar 

hızlı bir seyir izlemediği 
görülmektedir. Türkiye’nin alışveriş merkezleri tarihini ise Osmanlı 

İmparatorluğu döneminde inşa edilen bedesten ve kapalı 
çarşılara kadar götürmek mümkündür. Bu bedesten ve 

kapalı çarşılar günümüze kadar mevcudiyetini sürdürmüş ve 
bulundukları şehrin veya bölgenin önemli ticari alanlar haline 

gelmesinde önemli roller üstlenmişlerdir. 
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sosyal statü gibi alışveriş motivasyonları-
nı içeren tatmine yönelik bir takım hedo-
nik zevkler sunmaktadır.

Alışveriş merkezlerinin tüketicilere yöne-
lik sağladıkları kolaylıklardan birisi de tek 
seferde toplu alışveriş yapma olanağı 
sunmalarıdır. Çünkü günümüzde tüketici-
ler, yoğun çalışma temposu içinde alışve-
rişe fazla zaman harcamak istememek-
tedir. Sergi, imza günleri, konserler gibi 
alışveriş merkezlerinde ücretsiz olarak 
faydalanabilen sosyal ve kültürel etkinlik-
lerin varlığı, tüketicilerin buralarda alışveri-
şin dışında eğlenceli zaman geçirmelerini 
de sağladıkları için cazibeyi artıran bir di-
ğer etkendir.

Tüketicilerin AVM’leri tercih nedenlerine 
ilişkin yapılan araştırmalarda ürün çeşitli-
liği, yakınlık, ekonomiklik, alışveriş ortamı-
nın rahatlığı, kampanya ve promosyonlar, 
otopark alanının olması ve müşteri servisi 
imkânı gibi faktörlerin bu tercihlerde etkili 
olduğu görülmüştür.

Tüketicilerin esnaf ve sanatkâr işletme-
leri hakkındaki algılarına ölçmeye yönelik 
araştırmalarda ise, bu işletmelerin AVM’le-
rin tüketicilere sunduğu alışveriş imkânla-
rını büyük ölçüde sunamadıkları ve tüke-
ticilerin esnaf ve sanatkârlara duydukları 
önemli bir güvensizlik olduğu görülmek-
tedir. Fiyat, vitrin düzeni, aldatılmamak, 
ürün kalitesi, satış sonrası hizmet vb. gibi 
birçok faktörde esnaf ve sanatkârların tü-
keticilerin beklentilerini yeterince karşıla-
yamadıkları gözlenmiştir.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Ko-
operatifçilik Genel Müdürlüğü ve Üniver-
siteler işbirliği ile gerçekleştirilen Esnaf 
ve Sanatkârlar Özelinde Sektör Analizleri 
kapsamında yapılan araştırmalarda ise 
tüketiciler için esnafın öne çıktığı alanla-
rın ucuzluk, müşteriye güven verme, müş-
teriye gösterilen ilgi, yakınlık ve pazarlık 
yapabilme olanağı olduğu ortaya konul-
muştur. Aynı çalışmada “esnaf ve sanat-
kâr işletmelerinin rekabette kötü durum-
da olmalarının nedenleri” ile ilgi olarak ise 
tüketicilerin AVMlerin yaygınlaşması, tek-
nolojik gelişmelere ayak uyduramama, 
tüketici hakları konusunda geride kalma, 
ürün çeşitliliğinin az olması gibi etkenleri 
en başa koydukları görülmektedir.

Bu çerçevede, esnaf ve sanatkârların 
günün değişen koşullarıyla uyum içinde 
varlıklarını geleceğe taşımaları için bu 
rekabette onları geriye düşüren ve başta 
alışveriş merkezleri olmak üzere rakipleri-
ni öne çıkaran etkenlerin alınacak önlem-
lerle bertaraf edilmesi büyük önem arz 
etmektedir.
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T ıpkı ülkelerin markalaşması an-
layışında olduğu gibi yörelerin/
kentlerin markalaşması çabaları 

da küreselleşmenin bir sonucudur. Kü-
reselleşme bir yandan merkezileşme ve 
tekdüzeliği artırırken diğer yandan da 
tepkisel olarak bireyselleşmeyi, yerelleş-
meyi ve kültürel farklılaşmayı ön plana 
çıkarmaktadır. Küreselleşme yazınında 
sürekli karşılaşılan “Think globally, act 
locally!/Küresel düşün, yerel hareket et!” 
deyiminde de ifade edildiği gibi küresel-
leşme ve yerelleşme birbiriyle paralel 
ilerleyen süreçler haline gelmiştir. Bu se-
beple, küreselleşmenin ortaya çıkardığı 
rekabet ve yarış ortamı kentsel ölçekte 
de yaşanmakta ve yörelerin/kentlerin 
farklılaşması, başka bir deyişle markalaş-
ması fikri gittikçe önem kazanmaktadır.

Kentler/yöreler bazında markalaşma 
stratejisi veya marka konumlandırması 
kapsamında benimsenen daha farklı ve 
yenilikçi hareketlerden biri Yavaş Şehir 
(Cittaslow) Felsefesi’dir. Yavaş Şehir ha-
reketi Floransa’nın Greve in Chianti ka-
sabasının eski belediye başkanı Paolo 

Yavaş Şehir (Cittaslow) 
Hareketinde Esnaf ve Sanatkârlar

Saturnini’nin ortaya koyduğu vizyon doğ-
rultusunda yavaş ve sakin yaşam, kent 
ruhu, kendi kendine yetme, sürdürülebilir 
kalkınma ve yavaş yemek unsurlarını vur-
gulayan bir felsefeye sahiptir. Kısacası, 
“yaşamın yaşamaktan zevk alınacak bir 
hızda yaşanmasını” savunmaktadır.

Küreselleşmenin ortaya çıkardığı hızlı ça-
lışma, hızlı yaşama, hızlı tüketim ve hızlı 
yemek (fast food) anlayışının kentleri ele 
geçirdiği bir dönemde, bu duruma tepki 
olarak ortaya çıkan Yavaş Şehir Hareke-
tinde; AVM’ler yerine küçük esnafın ter-
cih edildiği, sağlıksız yiyecekler yerine 
yöreye özgü sağlıklı besinlerin tüketildiği, 
yoğun iş temposu arasında insanların bir-
birine zaman ayırabildiği, yeşil alanların 
korunduğu, tüketimin odak noktası ol-
maktan çıktığı bir model hedeflenmekte-
dir. Bu modelde, el sanatlarına, doğasına, 
gelenek ve göreneklerine sahip çıkan, alt 
yapı sorunlarından yoksun, kendi kendine 
yetebilen ve yenilenebilir enerji kaynak-
ları kullanan “yavaş kentler”, tam tersi bir 
yaşam alanı sunan dünya kentlerinin al-
ternatifi olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Dünyada 30 ülkeden 236 kent Yavaş Şehir 
statüsünü kazanmıştır. Ülkemizde Cittas-
low ağına dahil olmuş 15 kent bulunmakta 
olup bunlar yan tarafta listelenmiştir.

Selda Nil GÜNER
Ticaret Uzmanı

Dosya

Türkiye’nin Cittaslow Ağına Dâhil 
Kentleri

SIRA KENTLER

1 Akkaya

2 Eğirdir

3 Gerze

4 Gökçeada

5 Göynük

6 Halfeti

7 Mudurnu

8 Perşembe

9 Şavşat

10 Seferihisar

11 Taraklı

12 Uzundere

13 Vize

14 Yalvaç

15 Yenipazar

Kaynak: Cittaslow, 2018

Tıpkı ülkelerin 
markalaşması 

anlayışında olduğu gibi 
yörelerin/kentlerin 

markalaşması çabaları 
da küreselleşmenin bir 

sonucudur.

Üyelik Süreci

Uluslararası Cittaslow Birliğine başvuru 
sürecini Cittaslow Türkiye Ağı sekretarya-
sı ve koordinatörlüğü yürütmektedir. Aday 
kentin başvuru mektubunu sunmasıyla 
başlayan süreç, başvuru mektubunun 
değerlendirilmesi, kente yapılan adaylık 
değerlendirme ziyareti, hazırlık raporunda 
belirtilen hususların tamamlanması, aday 
kentin Cittaslow Türkiye Koordinasyonu 
tarafından yeniden ziyaret edilmesi ve 
Cittaslow Genel Merkezinin onayı aşama-
ları sonucunda tamamlanmakta ve aday 
kent Cittaslow üyeliği kazanmaktadır.

Cittaslow Üyelik Kriterleri

Cittaslow Birliği, nüfusu 50.000 altında 
olan kentlerin üye olabildiği uluslararası 
bir belediyeler birliğidir. Birliğe üye olmak 
için birliğin belirlediği kriterleri gerçekleş-
tirme amaçlı projeler geliştirmek ve uygu-
lamak gerekmektedir. Kentlerin kriterler 
çerçevesinde yaptığı çalışmalar puanlan-
makta ve bir kentin üye olması için 50 ve 
üzerinde puan alması gerekmektedir. 

7 başlık altında toplanan söz konusu kri-
terler aşağıda listelenmiştir.

1. Çevre Politikaları
1.1. Hava temizliğinin yasa tarafından 
belirtilen parametrelerde olduğunun 
belgelenmesi 
1.2. Su temizliğinin yasa tarafından be-
lirtilen parametrelerde olduğunun bel-
gelenmesi 
1.3. Halkın içme suyu tüketiminin ulusal 
ortalamayla karşılaştırılması
1.4. Kentsel katı atıkların ayrıştırılarak 
toplanması 
1.5. Endüstriyel ve evsel kompostlama-
nın desteklenmesi
1.6. Kentsel ya da toplu kanalizasyon 
için atık su arıtma tesisinin bulunması 
1.7. Binalarda ve kamu kullanım alanla-
rında enerji tasarrufu
1.8. Kamunun yenilebilir enerji kaynak-
larından enerji üretimi
1.9. Görsel kirliliğin ve trafik gürültüsü-
nün azaltılması
1.10. Kamusal ışık kirliliğinin azaltılması 
1.11. Hane başına düşen elektrik enerjisi 
tüketimi
1.12. Biyoçeşitliliğin korunması.
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Dosya

2.Altyapı Politikaları
2.1. Kamu binalarına bağlı verimli bisik-
let yolları
2.2. Mevcut bisiklet yollarının araç yol-
larıyla kilometre üzerinden karşılaştırıl-
ması 
2.3. Metro ve otobüs durakları gibi ak-
tarma merkezlerinde bisiklet park yer-
leri
2.4. Özel taşıt kullanımına alternatif 
olarak eko ulaşım planlanması 
2.5. Engellilere yönelik mimari engelle-
rin kaldırılması 
2.6. Aile hayatı ve hamile kadınlar için 
girişimler 
2.7. Sağlık hizmetlerine onaylanmış 
ulaşılabilirlik
2.8. Kent merkezlerinde malların sürdü-
rülebilir dağıtımı
2.9. Şehir dışında çalışan şehir sakinle-
rinin oranı 

3.Kentsel Yaşam Kalitesi 
Politikaları

3.1. Kentin direnci için planlama 
3.2. Kente ait değerlerin iyileştirilmesi, 
kent merkezlerinin ve kamu binalarının 
değerlerinin arttırılması için programlar 
3.3. Verimli bitkiler ve meyve ağaçları 
kullanılarak sosyal yeşil alanların iyileş-
tirilmesi ve/veya oluşturulması 
3.4. Kentsel yaşanılabilirliğin arttırılma-
sı
3.5. Marjinal alanların tekrar değerlen-
dirilip kullanılması 
3.6. Vatandaşlara ve turistlere yönelik 
interaktif hizmetlerin geliştirilmesinde 
bilgi ve iletişim teknolojilerinden fayda-
lanılması 
3.7. Sürdürülebilir mimari için hizmet 
masası oluşturulması 
3.8. Kentin internet ağına sahip olması 
3.9. Kirleticilerin izlenmesi ve azaltıl-
ması 
3.10. Tele çalışmanın geliştirilmesi 
3.11. Kişisel sürdürülebilir kentsel plan-
lanmanın teşviki
3.12. Sosyal altyapıyı desteklemek

3.13. Kamusal sürdürülebilir kentsel 
planlamanın teşviki 
3.14. Kent içindeki kullanışlı yeşil alan-
ların verimli bitkiler ile değerlendirilmesi 
3.15. Yerel ürünlerin ticarileşmesi için 
alanların yaratılması 
3.16. Atölyelerin korunması ve değerle-
rinin arttırılması – doğal/yerel alışveriş 
merkezlerinin yaratılması 
3.17. Yeşil alanlarda kullanılan beton 
miktarı

4.Tarımsal, Turistik, Esnaf ve 
Sanatkârlara Dair Politikalar

4.1. Agroekolojinin geliştirilmesi 
4.2. El yapımı ve etiketli veya markalı 
esnaf/sanatkâr ürünlerinin korunması 
4.3. Geleneksel iş tekniklerinin ve zana-
atların değerinin arttırılması 
4.4. Kırsal bölgede yaşayanların hiz-
metlere erişimini arttırarak kırsal bölge-
lerin değerini arttırmak 
4.5. Kamuya ait restoranlarda (okul 
kantinleri, aş evleri vb) yerel, mümkün-
se organik ürünlerin kullanılması 
4.6. Kişisel kullanımda ve yemek sek-
töründe tat eğitimlerinin verilmesi ve 
mümkünse organik yerel ürünlerin kul-
lanılmasının teşvik edilmesi 
4.7. Yerel ve geleneksel kültürel etkin-
liklerin korunması ve değerlerinin arttı-
rılması 
4.8. Otel kapasitelerin arttırılması 
4.9. Tarımda GDO kullanımının yasak-
lanması
4.10. Önceden tarım için kullanılmış 
alanların kullanımı hakkındaki imar 
planları için yeni fikirlerin varlığı

5.Misafirperverlik, Farkındalık ve 
Eğitim İçin Planlar

5.1. İyi karşılama 
5.2. Esnafın ve yönetimlerin farkında-
lıklarını arttırmak 
5.3. Yavaş güzergâhların mevcut olması
5.4. Önemli yönetimsel kararlara ta-
bandan tavana katılım sürecini sağla-
yacak aktif tekniklerin benimsenmesi
5.5. Eğitimciler, yöneticiler ve çalışanla-
rın Cittaslow temaları hakkında sürekli 
eğitim görmesi 

5.6. Sağlık eğitimleri 
5.7. Yöre halkına Cittaslow’un anlamı 
hakkında sistematik ve kalıcı eğitim 
vermek 
5.8. Cittaslow üzerine yerel yönetim ile 
çalışan derneklerin aktif varlığı
5.9. Cittaslow kampanyalarının destek-
lenmesi 
5.10. Cittaslow logosunun internet say-
fasında ve antetli kağıt üzerinde kulla-
nımı

6. Sosyal Uyum
6.1. Azınlıklara yönelik ayrımcılığa karşı 
çalışmalar
6.2. Farklı etnik kökene sahip insanların 
aynı mahallede yaşaması 
6.3. Engelli kişilerin entegrasyonu
6.4. Çocuk bakımının desteklenmesi
6.5. Genç neslin istihdam durumu
6.6. Yoksulluk
6.7. Toplumsal ortaklıklar/sivil toplum 
kuruluşların mevcudiyeti
6.8. Farklı kültürlerin entegrasyonu
6.9. Politikaya katılım
6.10. Belediyenin kamu konut yatırımı

6.11. Gençlik faaliyetlerinin yürütüldüğü 
bir alanların ve bir gençlik merkezinin 
mevcudiyeti

7.Ortaklıklar
7.1. Slowfood aktiviteleri ve kampanya-
ları için destek
7.2. Doğal ve geleneksel yiyecekleri 
Slowfood veya diğer kurumlar ile des-
teklemek
7.3. Eşleştirme projelerini desteklemek 
ve gelişmekte olan ülkelerin Cittaslow 
ve Slowfood felsefelerinin yayılmasını 
da sağlayacak şekilde gelişmeleri için 
işbirliği yapmak

Görüleceği üzere, yavaş kentler akımın-
da dikkate alınan kriterlerden bir kısmı 
esnaf ve sanatkârlara yöneliktir. El yapı-
mı, etiketli veya markalı esnaf ve sanat-
kâr ürünlerinin korunması, geleneksel 
iş tekniklerinin ve zanaatların değerinin 
arttırılması, mümkünse kamuya ait res-
toranlarda (okul kantinleri, aş evleri vb.) 
yerel ve organik ürünlerin kullanılması, 
kişisel kullanımda organik yerel ürünlerin 

kullanılmasının teşvik edilmesi, gelenek-
sel ve kültürel etkinliklerin korunması ve 
değerlerinin arttırılması, esnafın ve yöne-
timlerin farkındalıklarının arttırılması gibi 
politikaların varlığı yavaş kent akımında 
esnaf ve sanatkârlara verilen önemi gös-
termekte ve incelenmeye değer yeni bir 
alan olarak ortaya çıkmaktadır.
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rarasi Son Erişim Tarihi: 13 Aralık 2018.

Gökaliler, E. (2017). Şehirlerin markalaşması sü-
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celenmesi, Türkiye’deki markalaşma potansi-
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Küreselleşmenin ortaya çıkardığı  
hızlı çalışma, hızlı yaşama, hızlı tüketim ve 

hızlı yemek (fast food) anlayışının kentleri ele 
geçirdiği bir dönemde, bu duruma tepki olarak 
ortaya çıkan Yavaş Şehir Hareketinde; AVM’ler 
yerine küçük esnafın tercih edildiği, sağlıksız 

yiyecekler yerine yöreye özgü sağlıklı besinlerin 
tüketildiği, yoğun iş temposu arasında insanların 

birbirine zaman ayırabildiği, yeşil alanların 
korunduğu, tüketimin odak noktası  

olmaktan çıktığı bir model  
hedeflenmektedir.
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Esnaf ve sanatkârlara yönelik stratejik 
kararların alındığı Esnaf ve Sanatkârlar 
Şûrası’nın yürütme organı niteliğinde olan 
İcra Kurulu, Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası 
Yönetmeliği gereği yılda en az bir defa bir 
araya geliyor. 

Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Ge-
nel Müdürü Necmettin Erkan’ın başkan-
lık ettiği kurula İcra Kurulu üyelerinden; 
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 
TESKOMB Genel Başkan Vekili Mehmet 
Emin Varan, Halk Bankası Genel Müdür 
Yardımcısı Hasan Tuncay, İzmir Esnaf ve 
Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Zeke-
riya Mutlu, Ankara Sosyal Bilimler Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca ile 

ilgili kurumların ve Esnaf, Sanatkârlar ve 
Koope ratifçilik Genel Müdürlüğü temsilci-
leri katıldı.

Toplantı, Daire Başkanı Çağatay Yasin Ka-
raboğa tarafından yapılan sunumla başla-
dı. Karaboğa, 4. ve 5. Esnaf ve Sanatkârlar 
Şura kararlarına ilişkin gelişmeler, yürütü-
len çalışmalar ve bu çalışmalar netice-
sinde gerçekleşen son durum hakkında 
kurul üyelerine bilgi verdi. Yaklaşık iki saat 
süren toplantıda İcra Kurulu üyeleri tara-
fından yapılan çalışmalarla ilgili sağlanan 
gelişmelerden duyulan memnuniyet dile 
getirildi. Esnaf ve sanatkârların mevcut 
durumu hakkında istişarelerde bulunuldu. 

5. Esnaf ve 
Sanatkârlar Şurası 

2. İcra Kurulu 
Toplantısı Esnaf, 

Sanatkârlar ve 
Kooperatifçilik 

Genel Müdürlüğü 
toplantı salonunda 

gerçekleştirildi.

Haber

5. Esnaf ve Sanatkârlar Şurası 2. İcra Kurulu
Toplantısı Gerçekleştirildi

Esnaf ve Sanatkârlar Özelinde Sektör  
Analizleri Projesinin Sonuçları Kitaplaştırıldı

Ticaret Bakanlığı 
Esnaf, Sanatkârlar ve 
Kooperatifçilik Genel 

Müdürlüğü tarafından 
esnaf ve sanatkârların 

mevcut durumlarını 
ortaya koymak ve gelecek 

projeksiyonlarını çizmek 
üzere hayata geçirilen 

Esnaf ve Sanatkâr 
Özelinde Sektör Analizleri 

Projesi tamamlandı. 
Üniversitelerle işbirliği 

içerisinde yürütülen 
proje kapsamında, 

esnaf ve sanatkârların 
faaliyet gösterdiği 8 

sektörde detaylı analizler 
gerçekleştirildi. 

Esnaf ve sanatkârların faaliyet gös-
terdiği sektörlerin her birinde Esnaf, 
Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel 
Müdürlüğü uzmanları ve akademisyen-
lerden oluşan proje ekipleri tarafından 
yürütülen analiz çalışmaları iki aşamada 
gerçekleştirildi. Projenin ilk aşamasında 
deri giyim ve ayakkabı sektörü; makine, 
taşıtlar ve madeni eşya sektörü; ulaştır-
ma sektörü ve gıda sektöründe analiz 
çalışmaları gerçekleştirildi. Bahsi geçen 
4 sektörde; literatür taramaları, 35 odak 
grup toplantısı, 39 büyük ölçekli şirket 
mülakatı, 49 iyi uygulama örneği ince-
lemesi, 8400 anket uygulaması ve 8 
ülke incelemesi yapılarak tamamlanan 
çalışmaların sonuçları 2017 yılında kitap 
haline getirilerek yayımlandı.

Projenin ikinci aşamasında ağaç, kâğıt 
ve camdan mamul eşya sektörü için 
Atılım Üniversitesi; bakım, temizlik ve 
sağlık sektörü için Ankara Üniversitesi; 
eğlence, dinlenme ve barınma sektö-
rü için Ankara Üniversitesi; elektrik ve 
inşaat sektörü için ise Gazi Üniversitesi 
işbirliğiyle yürütülen analiz çalışmaları 
tamamlandı. 

Bahsi geçen sektörlerde, çalışmaları ta-
mamlanan diğer 4 sektörde olduğu gibi; 
literatür taraması, odak grup toplantıları, 
büyük ölçekli şirket mülakatları, iyi uy-
gulama örnek çalışmaları ve anketler 
gerçekleştirildi. 

• 12 meslek kolunun bulunduğu 
ağaç, kâğıt ve camdan mamul eşya 
sektöründe 7 odak grup toplantısı, 
11 şirket mülakatı, 12 iyi uygulama 
örneği incelemesi, 15 esnaf görüş-
mesi, 2100 anket uygulaması; 

• 13 meslek kolunun bulunduğu ba-
kım, temizlik ve sağlık sektöründe 
8 odak grup toplantısı, 8 şirket mü-

lakatı, 15 iyi uygulama örneği ince-
lemesi, 22 esnaf görüşmesi, 2100 
anket uygulaması; 

• 10 meslek kolunun bulunduğu eğ-
lence, dinlenme ve barınma sektö-
ründe 10 odak grup toplantısı, 14 şir-
ket mülakatı, 8 iyi uygulama örneği 
incelemesi, 20 esnaf görüşmesi ve 
2100 anket uygulaması; 

• 14 meslek kolunun bulunduğu 
elektrik ve inşaat sektöründe ise 7 
odak grup toplantısı, 12 şirket mü-
lakatı, 10 iyi uygulama incelemesi, 
27 esnaf görüşmesi ve 2100 anket 
uygulaması yapıldı. 

• 2019 yılı Ocak ayında tamamlanan 
söz konusu 4 sektörün analizinin 
sonuçları raporlanarak kitap haline 
getirildi. Ticaret Bakanlığı yayını 
olarak basılan kitaplar ilgililerin isti-
fadesine sunuldu.

Her bir sektörde faaliyet göste-
ren esnaf ve sanatkârların mev-
cut durumlarını, sorunlarını, ihti-
yaçlarını ve beklentilerini tespit 
etmek; tespit edilen sorunlara 
çözüm önerileri geliştirmek; sek-
törde faaliyet gösteren esnaf ve 
sanatkârların rekabet gücünün 
artırılabilmesi için, sektördeki 
yurtiçi ve yurtdışı iyi uygulama-
lar, yeni akımlar, yönetsel ve tek-
nolojik gelişmeleri tespit etmek; 
sektör vizyonunu ortaya koymak 
ve sektörü bu vizyona taşıyacak 
gelişme eksenlerini tanımlamak 
amacıyla yürütülen projenin çık-
tıları kitaplaştırıldı.
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Esnaf ve Sanatkârlar
Sicili Yönetmeliği Yenilendi

kuruluşlara görev yükleyen bu yeni 
düzenleme ile vergi kayıtları ile si-
cil kayıtlarının uyumlaştırılması ve 
sicil itibariyle kayıt dışılığın önlen-
mesi sağlandı.

- Yine bu kapsamda tescile davet 
ve ceza hususu ayrıntılı olarak 
düzenlendi. Tescile davet ve ceza 
ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununa yapılan atfın bir kısmı 
maddeye dâhil edildi. Tescile da-
vete icabet edilmemesi halinde, 
mahkemece resen tescil kararı 
alınması, idari para cezası yap-
tırımı ile ruhsat vermekle yetkili 
ilgili kurum ve kuruluşlara bildirim 
yaptırımı düzenlendi. Böylece si-
cil müdürlüğü tarafından usulü-
ne uygun yapılan tescile davete 
ilişkin olarak müdürlükçe verilen 
süre içinde tescil isteminde bu-
lunmayan ve kaçınma sebeplerini 
de bildirmeyen kişinin, 6102 sayı-
lı Kanunun 33 üncü maddesinin 
ikinci fıkrası uyarınca cezalandırı-
lacağı hüküm altına alındı. 

- Tescil başvurusunun yazılı şekil-
de ya da elektronik ortamda ESBİS 
üzerinden yapılabileceği, talebin 
türüne göre eklenecek belgelere 
ilişkin ayrıtılar düzenlendi. Söz ko-
nusu belgelerin ESBİS üzerinden 
temin edilmesi halinde esnaf ve 
sanatkârlara ilave külfet yükleme-
mek için ayrıca ibrazının talep edil-
meyeceği düzenlemesi getirildi. 

- Uygulamada karışıklığa neden 
olan sicile tescil talebinde bu-
lunabilecek kişileri düzenleyen 
yeni bir madde ihdas edildi.

- Sicil tasdiknamesinde yer alması 
gereken unsurlar; NACE kodu ve ta-
nımı, işletme adı gibi unsurlar göz 
önünde bulundurularak yeniden 
düzenlendi.

- Sicilin aleniyeti, bilgi ve belge 
inceleyebilmenin koşulları ayrın-
tılı olarak hükme bağlanmış olup 

Yönetmeliğin 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu ile 
uyumlulaştırılması sağlandı.

- Şube hususuna ilk defa yer veri-
lerek; sicilin çalışma bölgesi içeri-
sinde bir esnaf ve sanatkârın aynı 
meslek kolu ile ilgili birden fazla 
işyeri açması halinde, açılan diğer 
işyerlerinin şube olarak sicile tescil 
ettirilmesine imkân sağlandı.

- Tescil için gerçeğe aykırı beyan-
da bulunanların idari para ceza-
sıyla cezalandırılacağı ve gerçe-
ğe aykırı tescilden dolayı zarar 
görenlerin tazminat haklarının 
saklı olacağı hususu düzenlendi.

- Ölen ve varisleri bulunmayan es-
naf ve sanatkârların sicil kayıtları-
nın ücretsiz olarak silinmesi hük-
müne gaiplik durumu da eklendi.

- Sicil tasdiknamesinin beş yılda 
bir vize edilmesinin zorunlu ol-
masının uygulamada oluşturduğu 
sorunlar ve esnaf ve sanatkârın 
üzerindeki mali yük göz önüne 
alınarak vize süresi ve ücreti kal-
dırıldı. Yeni yönetmelik ile sicil 
tasdiknamesinin vize ettirilmesi 
hususu tamamen ortadan kaldı-
rılmış olup; bundan böyle esnaf 
ve sanatkârların sicil tasdikna-
melerinin beş yılda bir veyahut 
başkaca bir sıklıkta vize ettiril-
mesi uygulaması sona erdi. Bu-
nun yerine yapılan düzenleme 
ile sicil tasdiknamesi için altı ay 
geçerlilik süresi öngörüldü. Yeni 
düzenlemeyle beraber tasdik-
name, tasdiknamede yer alan 
bilgilerde herhangi bir değişiklik 
olmadığı sürece altı ay geçer-
li olacak. Sicil tasdiknamesinin 
verilmesinden itibaren altı ay 
geçmesiyle birlikte söz konusu 
tasdikname geçerliliğini kay-
bedecek. Esnaf ve sanatkârlar, 
talep etmeleri durumunda Sicil 
Müdürlüğüne yeniden başvurarak 

gerekli harç ve ücreti ödenmek 
koşulu ile yeni tasdiknamelerini 
düzenletebilecek. Ancak yenisi 
talep edilmediği sürece altı aylık 
geçerlilik süresi dolmuş olsa dahi 
sicil tasdiknamesinin herhangi bir 
ücret ve harç karşılığında yeni-
lenmesine gerek olmayacak. Bu 
sebeple; esnaf ve sanatkârların 
tasdiknamede yer alan bilgilerin-
de herhangi bir değişiklik olma-
dığı veya ilgilice talep edilmediği 
sürece sicil tasdiknamelerini ye-
niletmelerine ve dolayısıyla ücret 
ödemelerine gerek kalmayacak. 

- İlgili odanın tespiti başlıklı yeni bir 
madde ihdas edilmiş olup Müdür-
lükçe esnaf ve sanatkârların kayıt 
edileceği ilgili odanın tespitinin 
hangi kaidelere dayanılarak yapı-
lacağı, bu odaların saptanmasında 
ESBİS’in bu sıralamaya göre kur-
gulanacağı belirlendi. Müdürlükçe 
ilgili odanın tespitinin hangi kaide-
lere dayanılarak yapılacağı belirti-
lerek, bu odaların saptanmasındaki 
usul ve esasları belirleme nokta-
sında Ticaret Bakanlığı yetkili kılın-
dı. Hâlihazırda, Bakanlıkça ESBİS’te 
yapılan kısıtlamalar ile müdürlük-
lerin oda kaydının tespitinde hata 
payı azaltılmış olsa da, özellikle bü-
yükşehir statüsündeki illerde oda 
kayıtlarında tercih dilekçelerinde 
yaşanan tartışmalı durumların söz 
konusu düzenleme azalması sağ-
landı. Ayrıca, oda yönetim kurulla-
rınca üyelik konusunda geç karar 
alınmasından ötürü, sicil ve oda 
kayıt tarihleri arasında uzun zaman 
aralıklarının oluşması nedeniyle 
oda kayıt tarihinin tespiti ve aidat 
gibi konularda yaşanan sıkıntıların 
önüne geçildi. Söz konusu mad-
deyle yönetim kurulunun oda ka-
yıt tarihi olarak sicile kayıt tarihini 
esas alacağı belirlenerek konu çö-
züme kavuşturuldu. 

İlgili maddeyle sicil müdürüne ne 
zaman ve kim tarafından vekâlet 
edileceği ve vekâlet süresi düzen-
lendi. Böylece sicil müdürlerinin 
yokluğunda sicil işlemlerinin sek-
teye uğraması önlenmiş oldu.

- Sicilin yapacağı işlemler ve bun-
lara ilişkin usuller ayrıntılı olarak 
açıklandı. Kanun ve mülga yönet-
melikte farklı yerlerde ve dağınık 
olarak yer alan sicil müdürünün 
görev ve yetkileri tek bir başlık 
altında toplandı.

- Tüm sicil personelinin sahip ol-
ması gereken nitelikler ile özlük 
hakları ve haklarında uygulanacak 
disiplin cezaları belirlendi. Uygu-
lamada boşluk doğuran; sicil per-
sonelinin atanma, mesleğe alım 
şartları, görevden alma, niteliklerin 
kaybı gibi durumlar Yönetmelikte 
ayrıca ve açıkça düzenlendi. Mü-
dürlük personelinde aranacak ni-
telikler yapılan işin ehemmiyetine 
uygun ölçüde arttırıldı.

- Sicil personelinin ücretinin tes-
pitine Ticaret Bakanlığı dahil edi-
lerek, personele adil ücret tayin 
edilmesi sağlandı. Bu kapsamda 
müdür, müdür yardımcıları ile sicil 
personeline sağlanacak ücret ve 
mali hakların tespitinde, persone-
lin taşıdığı hukuki ve mali sorum-
luluk ile müdürlüğün iş yoğunlu-
ğu dikkate alınarak eşit iş yükü 
ve eşit sorumluluk düzeyindeki 
personele adil bir şekilde ücret 
tayin edilmesi temin edildi. Sicil 
müdürlüklerinde çalışacak per-
sonelin ücretinin her yıl Konfede-

rasyonun görüşü alınarak Bakan-
lıkça belirlenecek taban ve tavan 
ücretler dahilinde olmak şartıyla 
Birlik Yönetim Kurulunca belirle-
neceği hüküm altına alınmış olup; 
böylece Türk Ticaret Kanununun 
sicile ilişkin 25 inci maddesi ile 
uyum sağlandı.   

- Sicilin bağımsızlığı müessesesi 
açık bir düzenleme ile güvence 
altına alınıp; sicil personeline sicil 
işlemleri dışında herhangi bir görev 
verilemeyeceği gibi Ticaret Bakan-
lığı dışında hiçbir merci tarafından 
emir ve talimat verilemeyeceği de 
hükme bağlandı. Bu kapsamda ay-
rıca sicil işlemlerinde önemli görev 
ve yetkileri bulunan müdürlerin, 
birlik tarafından keyfi olarak işten 
çıkarılmasının önüne geçebilmek 
amacıyla görevden almanın haklı 
gerekçeye dayandırılması esası 
benimsendi.

- Daha önceki mevzuatta yer al-
mayan ancak uygulamada sicil 
işlemlerinin gerçeğe uygun bir 
şekilde gerçekleştirilmesini te-
min noktasında ihtiyaç olan resen 
tescil ile mahkemelerce verilen 
şerh kararlarının da sicile işlen-
mesi hususu düzenlendi.

- Noterler, odalar, belediyeler ve 
vergi daireleri gibi resmi makamlar 
tarafından sicil müdürlüklerine bil-
dirim yapılması yükümlülüğü geti-
rildi. Vergi kaydını kapattıran esnaf 
ve sanatkârın bu durumunun sicile 
bildirilmesi hususunda başta vergi 
daireleri olmak üzere, kamu kurum-
ları, noterler, belediyeler, odalar vb. 

Esnaf ve 
sanatkârların sicil 
işlemleri ile esnaf 

ve sanatkâr sicil 
müdürlüklerine ilişkin 

usul ve esasların 
düzenlendiği Esnaf 

ve Sanatkârlar 
Sicili Yönetmeliği 

yenilendi. 

2005 tarihli Esnaf ve Sanatkâr Sicili 
Yönetmeliği yürürlükten kaldırıla-
rak değişen ihtiyaçlara ve güncel 
gereksinimlere göre yeniden hazır-
lanan yönetmelik 14 Aralık 2018 ta-
rih ve 30625 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tica-
ret Bakanlığı tarafından hazırlana-
rak uygulamaya konan Esnaf ve 
Sanatkârlar Sicili Yönetmeliğinde 
birçok önemli değişiklik yer alıyor. 
Yeni Yönetmelikle beraber:

-  Sicil teşkilat yapısına sicil bü-
rosu dahil edilerek esnaf ve sa-
natkârların sicil hizmetlerine eri-
şimi kolaylaştırıldı. Bu çerçevede 
birliğin teklifi ve Bakanlığın onayı 
ile sicil büroları açılabileceği hü-
küm altına alınmış olup; özellikle 
merkeze uzak ilçelerdeki esnaf 
ve sanatkârlara hizmet sağlaması 
açısından sicil büroları kurulması-
nın yolu açıldı.

- Sicil müdür yardımcısı kavramı 
getirilerek açıklandı ve sicil mü-
dürlüklerine müdür yardımcısı 
atanması ilk defa zorunlu kılındı. 
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Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve 
Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapıldı

Esnaf ve sanatkârların meslek kuruluşlarına ödeyecekleri kayıt 
ücreti ve aidatların belirlendiği Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecek-
leri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte değişiklik 
yapıldı. Yeni yönetmelikte, kayıt ücreti ve aidat tutarlarının belir-
lenmesinde esnaf ve sanatkârlar ile bazı pozitif ayrımcılığa tabi 
gruplar lehine değişiklikler yer alıyor. 

Esnaf ve sanatkârların sorunlarını 
tespit etmek, çözüm önerileri ge-
liştirmek ve ilgili kurumlar nezdin-
de girişimde bulunmak, rekabet 
güçlerinin artırılması, araştırma, 
geliştirme ve yenilikçilik yete-
neklerinin geliştirilmesi, pazarla-
ma, hammadde ve tezgâh temini 
amaçlarıyla teşvik ve destekler 
vermek ve bu konulara yönelik dü-
zenlemeler yapmak,

Perakende ticarete ilişkin mevzuat 
çerçevesinde esnaf ve sanatkâr 
işletmelerinin ti-cari faaliyetine 
yönelik çalışmalar ve düzenleme-
ler yapmak ve gerekli tedbirleri 
almak,

İç ve dış pazar imkânlarını araş-
tırmak, kredi ve finansman ihti-
yaçlarının karşılanmasına yönelik 
çalışmalar ve bu konularda düzen-
lemeler yapmak,

Esnaf ve sanatkârlar ile istihdam 
ettikleri personele yönelik eğitim 
faaliyetlerini desteklemek,

Esnaf ve sanatkâr meslek kuru-
luşlarının kuruluş, işleyiş ve siciline 
ilişkin işleri yürütmek,

Kooperatifçiliğe ilişkin politikaların 
belirlenmesi amacıyla gerekli ça-
lışmaları yapmak, 

Kooperatifçilikle ilgili Ar-Ge çalış-
maları yapmak, kooperatif bilgi ve 
denetim sistemini kurmak ve işlet-
mek,

Kooperatifçiliğin geliştirilmesi için 
gerekli tedbirleri almak ve uygulan-
masını sağlamak, yayın, tanıtım ve 
eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

Kooperatiflerin amaçlarını ger-
çekleştirmek için hazırlayacakları 
projeleri desteklemek ve teşvik et-
mek, teşvik ve desteklere yönelik 
düzenlemeler yapmak,

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı 
tarımsal amaçlı kooperatifler ve 
üst birlikleri, yapı kooperatifleri ve 
üst birlikleri hariç olmak üzere, ta-
rım satış kooperatifleri ve birlikleri 
ile genel hükümlere tabi kooperatif 
ve birliklerin kuruluşuna, işleyişine 
ve denetlenmesine yönelik dü-
zenlemeler yapmak, uygulamak 
ve uygulanmasını sağlamak, koo-
peratifleri ve üst kuruluşlarını de-
netlemek veya denetlettirmek,

Kooperatifler için örnek ana söz-
leşmeler hazırlamak ve yürürlükte 
olan ana sözleşmeleri ihtiyaçlar 
doğrultusunda güncellemek,

Kooperatiflere ve üst kuruluşlarına 
yol göstermek ve çalışmalarında 
yardımcı olmak, yeni alanlarda 
kooperatif girişimlerinin geliştiril-
mesine yönelik özendirici ve des-
tekleyici çalışmalar yürütmek, 
bireysel tasarrufların uygun ko-
operatif girişimcilik modelleri ile 
ekonomiye kazandırılmasını sağ-
lamak,

Tarım satış kooperatifleri ve bir-
likleri tarafından kullanılan ürün 
alım kredilerine ve kadın girişimi 
üretim ve işletme kooperatiflerin-
ce kullanılan kredilere faiz desteği 
sağlamak ve bu kredilerin amacına 
uygun olarak kullanılıp kullanılma-
dığını denetlemek.

10 Ocak 2019 tarihli ve 30651 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 27 numaralı “Bazı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile Ticaret Bakanlığı 
teşkilatında bir takım değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda, söz konusu kararname ile Bakanlık bünyesinde yer 
alan birimler yeniden düzenlendi. Yapılanma sonrasında, esnaf ve sanatkarlar ile kooperatiflerden sorumlu 
birim olarak  “Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü” teşkil edildi. Genel Müdürlük görevine ise 
kararname öncesi Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü görevini yürüten Necmettin Erkan getirildi. 

Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik  
Genel Müdürlüğü Teşkil Edildi

Yeni yapılanmayla beraber Esnaf, 
Sanatkârlar ve Kooperatifçilik 

Genel Müdürlüğü; 1.756.728 esnaf ve 
sanatkâra, 3010 esnaf ve sanatkâr 

odasına, 13 mesleki federasyona ve 1 
konfederasyonla beraber ülkemizde 

mevcut 37 ayrı türde 12.134 
kooperatife doğrudan, yaklaşık 40 

bin kooperatife ise dolaylı olmak 
üzere toplamda 52 bine yakın 

kooperatife ve 6.5 milyona varan 
kooperatif ortağına hizmet sunmak 

suretiyle ülkemiz ekonomisi için 
büyük önem arz eden oldukça geniş 

bir kesimden sorumlu  hale geldi. 

Yeni yapılanmayla beraber Esnaf, Sa-
natkârlar ve Kooperatifçilik Genel Mü-
dürlüğünce yürütülecek görevler şu 
şekilde belirlendi: 

Esnaf ve sanatkârlara ilişkin politi-
kaların belirlenmesi amacıyla ge-
rekli çalışmaları yapmak, 

Esnaf ve sanatkârlara ilişkin poli-
tikaların belirlenmesi, istatistikler 
ve analizler üretilmesi ve paylaşıl-
ması, değerlendirmeler yapılması 
ve raporlar hazırlanması amacıyla 
bu işletmelere ait yatırım, üretim, 
pazarlama, teşvik, mali durum, Ar-
Ge, istihdam, enerji ve ben-zeri 
ekonomik faaliyet bilgi ve verileri 
ile esnaf ve sanatkâr meslek kuru-
luşlarına ait bilgileri, belirleyeceği 
usul ve esaslar kapsamında almak 
suretiyle bilgi sistemi oluşturmak 
ve bu sis-temce üretilen istatistikî 
bilgileri derlemek ve yayımlamak,

Mülga yönetmelik gereğince, kayıt ücreti 
ve yıllık aidat tutarının sınırları asgari üc-
rete göre belirlenmekteydi. Her yıl Asgari 
Ücret Tespit Komisyonunca asgari ücretin 
brüt tutarının yeniden belirlenmesiyle as-
gari ücrette yapılan artış oranı kayıt ücreti 
ve yıllık aidatlara doğrudan yansımaktay-
dı.

Söz konusu değişiklik ile kayıt ücreti ve 
yıllık aidat tarifelerinin günün ekonomik 
ve sosyal koşulları ile uyumlu hale geti-
rildi, hakkaniyet ve adalet ilkeleri gereği 
asgari ücrete yapılan zammın doğrudan 
esnaf ve sanatkârların ödeyeceği kayıt 
ücreti ve yıllık aidata yansıması önlendi, 
madde metni basit ve yalın hale geldi. 

Değişlikle beraber, kayıt ücreti ve yıllık 
aidat asgari ücretin belli oranı üzerinden 

belirlenen tutarlar yerine maktu tutar 
üzerinden alınmaya başlandı. Ayrıca, be-
lediyelerce yapılan işyeri sınıflandırmala-
rına göre kayıt ücreti ile yıllık aidat tuta-
rının belirlenmesi uygulaması sona erdi. 
2018 yılı için hâlihazırda 203TL ila 318 TL 
arasında uygulanan kayıt ücreti ve yıllık 
aidat tarifesi, bu Yönetmelik değişikliği 
sonrası 2019 yılı için 256 TL, 300 TL ve 350 
TL olarak uygulanmaya başlandı.  

Öte yandan bazı meslek gruplarına ülke 
genelinde düşük tarife uygulanması ye-
rine engelliler, gaziler, şehit, gazi dul ve 
yetimleri, vergiden muaf esnaf ve sanat-
kâr ile kadın esnaf ve sanatkârlar için en 
düşük miktar olan 256 TL aidat ödeme 
imkânı getirildi.

a.

b.

c.

ç.

d.
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f.

g.
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h.

i.

j.

k.
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Kooperatifler Birliği yöneticileri ile bir 
tanışma ve hazırlık toplantısı gerçek-
leştirdi. 

“Bosna Hersek ile Türkiye Arasında Koo-
peratifçilik Alanında Tecrübe Paylaşımı 
Toplantısı” ismiyle 31.01.2019 tarihinde, 
Saraybosna’da geniş katılımlı ana et-
kinlik hayata geçirildi.

Toplantı boyunca Türk Heyeti’ne, Sa-
raybosna Ticaret Müşavirliğinden Ti-
caret Müşaviri Sevgin Güngör ve Yerel 
Uzman Amor Avdic; Saraybosna Büyü-
kelçiliğinden ikinci katip Burcu Kuyucu 
ve Saraybosna TİKA Koordinasyon Ofisi 
Koordinatör yardımcısı Saida Muftarevic 
eşlik etti.

Yaklaşık 150 kişinin katıldığı etkinlik 
boyunca TRT, Anadolu Ajansı ve Bosna 
Hersek’te en çok izlenen kanal “Fede-
ralna” çekimler ve röportajlar gerçek-
leştirdi.

Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ile 
Bosna Hersek Milli Kooperatifler Birliği 
arasında bir işbirliği protokolünün imza-
lanmasının ardından tüm katılımcılarla 
birlikte öğlen yemeği yenildi.

Una-Sana Kantonu Ekonomi Bakanlı-
ğı, Hersek-Neretva Kantonu ve Saray-

bosna Kantonu Gazi İşleri Bakanlıkları 
Bakan Düzeyinde; Bosna Hersek Fe-
derasyonu Tarım, Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı ise Bakan Yardımcısı ve Daire 
Başkanı düzeyinde katılım sağladılar. 
Bosna Hersek Milli Kooperatifler Birliği, 
Sırp Federasyonu Milli Kooperatifler Bir-
liği ve Bosna Hersek Federasyonu Milli 
Kooperatifler Birliği başkan düzeyinde 
toplantıya katıldılar ayrıca kendi çalış-
ma bölgelerinden toplamda 37 koope-
ratifin toplantıya katılımını sağladılar. 
Toplantıda Saraybosna ve Mostar üni-
versitelerinden akademisyenler ve çe-
şitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri 
de hazır bulundu.

Türkiye, Bosna Hersek Federasyonu, 
Sırp Cumhuriyeti ve Brcko özerk bölge-
sinden gelen kooperatiflerin sunumları-
nın dinlendiği programın son bölümün-
de ise karşılıklı soru-cevap oturumu 
düzenlendi. Heyetimize yönelik sorular 
ağırlıklı olarak Türkiye’de kooperatifler 
için öngörülen yasal çerçeve, koopera-
tiflerin özerklik derecesi, kooperatiflerin 
sağladığı finansmanın şekilleri ve önü-
müzdeki süreçte nasıl bir işbirliği öngö-
rüldüğü üzerine oldu. 

“Türkçe Konuşan Ülkelerle Kooperatifçilik Alanında İşbirliği Projesi” kapsamında hazırlanan ve Bosna Hersek 
ile ülkemiz arasında kooperatifçilik alanında tecrübelerin paylaşılarak ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin 
artırılmasını amaçlayan eylem Cumhurbaşkanlığı II. 100 Günlük Eylem Planına dahil edilmişti. Bu doğrultuda,  
30-31 Ocak 2019 tarihlerinde Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da etkinlik düzenlenerek eylem tamamlandı.

Bosna Hersek İle Kooperatifçilik Alanında   
Tecrübe Paylaşımı Toplantısı Gerçekleştirildi

“Türkçe Konuşan Ülkelerle Kooperatifçi-
lik Alanında İşbirliği Projesi” kapsamında 
hazırlanan ve Bosna Hersek ile ülkemiz 
arasında kooperatifçilik alanında tecrü-
belerin paylaşılarak ilişkilerin geliştiril-
mesi ve işbirliğinin artırılmasını amaç-
layan eylem Cumhurbaşkanlığı II. 100 
Günlük Eylem Planına dahil edilmişti. 
Bu doğrultuda, 30-31 Ocak 2019 tarihle-
rinde Bosna Hersek’in başkenti Saray-
bosna’da etkinlik düzenlenerek eylem 
tamamlandı.

Söz konusu organizasyona; Esnaf, Sa-
natkârlar ve Kooperatifçilik Genel Mü-
dürlüğü, Türkiye Milli Kooperatifler Bir-
liği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi 
ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği, 
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, 
Pancar Ekici Kooperatifleri Birliği, Mar-
marabirlik, Trakyabirlik ve Tariş Üzüm 
Birliği temsilcileri katılım sağladı. 

Organizasyonun ilk günü olan 30.01.2019 
tarihinde, 19 kişiden oluşan Türk heyeti 
tarafından Bosna Hersek’te Aliya İzzet-
begoviç’in kabrinin yer aldığı Saraybos-
na Şehitliği ziyaret edildi. Sonrasında 
Bosna Hersek Milli Kooperatifler Birliği, 
Bosna Hersek Federasyonu Milli Koo-
peratifler Birliği ve Sırp Cumhuriyeti Milli 



“Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir,
İlim, akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir.”

Ahi Evran-ı Veli

katkılarıyla


