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31. Ahilik Haftası 
Kutlamaları

Cumhurbaşkanlığı  
100 Günlük İcraat Programı

Geleneksel ile Modern  
Ateşte Buluşuyor



Sancak, devleti tertip ve teşkil eden milletin hüvi-
yetinin remzi ve mevcudiyetinin timsalidir. Ahilik 
teşkilatında sancağın hükümdara ve Ahilik me-
rasimlerinde devletin üst düzey yetkili kişilerine 
takdim edildiği görülmektedir.

Kırşehir Müzesi’nde bulunan Ahilik teşkilatının bi-
linen en erken tarihli sancağı müzede 2007/18 (E) 
envanter numarada kayıtlı bölümde yer almak-
tadır. Sancak 1904 tarihlidir. Üzerinde II. Abdülha-
mid’e ait tuğra yeralmaktadır.

Dikdörtgen formdaki sancağın iç orta kısmındaki 
kırmızı alanda bir adet hilal ve tuğra bulunmakta-
dır. II. Abdülhamid’e ait tuğranın sağ üst kenarın-
da “el Gazi” yazısı bulunmaktadır. Hilal içerisinde, 
“bimübeyyineti tevfîkatı Rabbaniyye meliki dev-
leti’laliyyeti’l-Osmaniyye” (Cenab-ı Allahın yar-
dım ve desteğine dayanan Yüce Osmanlı Devleti) 
ibaresi yer almaktadır.

Orta zeminde hilal ve tuğranın etrafında eni-
ne 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 bölümünde 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 işlenerek 
yerleştirilmiştir. Sağ ve sol kenarlarda bulunan 
boyuna yerleştirilen ikili bordürlerin içlerine yine 
Enfâl Suresi’nin 15, 16, 17 ve 18. ayetleri devamı 
sağlanarak işlemelerle yerleştirilmiştir. 

Sancağın yüzey süslemesinde kullanılan beze-
melerde Arapça sülüs yazı yer almaktadır. Ayet-
lerin bitiş noktalarında küçük hatayi çiçekleri, 
orta zeminde iki, üst iç bordürün içinde bir, alt ke-
nar bordürlerin içlerinde birer adet olmak üzere 
toplam beş adet yerleştirilmiştir.

Sancakta yer alan kırmızı renk, “ gücü, şehade-
ti sembolize ederken yeşil renk ise İslamiyet ve 
Ahiliğin ticari boyutunun hareketliliğini ve dina-
mizmini temsil etmektedir.



Türk İslam medeniyetinin temel direklerini oluştu-
ran bütün unsurları bünyesinde barındıran Ahilik 
Kültürünün toplumumuz için yadsınamaz önemi 

vardır. Ahi Evran-ı Veli Hazretlerinin “Hak ile sabır dileyip 
bize gelen bizdendir; akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen 
bizdendir” sözünü düstur edinen Ahilik Kültürü, yalnızca 
iktisadi ve ticari bir düzenler bütünü olmaktan öte toplu-
mun tüm kesimlerine işini akıl ve ahlak ile yapmayı öğüt-
leyen bir rehberdir. Ticaret Bakanlığı olarak, Ahilik Kültürü-
nün geniş kesimlere tanıtılması ve bilinilirliğinin artırılması 
amacıyla dört koldan çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalış-
malardan biri olan Ahiname Dergisi, bir yılını tamamlaya-
rak dördüncü sayısına ulaştı. 

Dergimizin bu sayısında, Bakanımız Sayın Ruhsar Pek-
can ve Halkbank Genel Müdürü Sayın Osman Arslan ile 
yapılan röportajlar bulunmaktadır. Güncel bölümünde, 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafın-
dan kamuoyuna açıklanan 100 Günlük İcraat Programına 
ve program kapsamında Bakanlığımızca atılmakta olan 
adımlara yer verilmiştir. Bunun yanında, bu yıl 31’incisi kut-
ladığımız Ahilik Haftası kapsamında Kırşehir’de gerçek-
leştirilen etkinlikler ve resmi tören programı bu bölümde 
geniş yer bulmuştur. Ayrıca, Bakanlığımız ve PTT A.Ş. iş-
birliğiyle gerçekleştirilen uzun süreli titiz bir çalışmanın 
sonucunda ortaya çıkan PTT Kart Esnaf hakkında bilgiler 
ve eski Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci ile mülga Ulaş-
tırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet Ars-
lan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen Ptt Kart Esnaf’ın tanıtım 
toplantısı haberi bu sayıda geniş yer bulmuştur. 2018 yılı 
içerisinde gerçekleştirilen meslek kuruluşlarının olağan 
genel kurulları ve son bir yılda esnaf ve sanatkârlara yö-
nelik atılan adımlar da Güncel bölümünde yer almaktadır.

Ahiname Dergisi, bir yandan Ahilik Kültürü konusundaki 
farkındalığı artırmayı amaçlarken bir yandan tacir, esnaf 
ve sanatkârların mesleki bilgilerinin artırılmasına yönelik 
içeriklere yer vermeye devam etmektedir. Genel Müdürlü-
ğümüz çalışanları tarafından bilgilendirici nitelikte yazılar, 
alanında yetkin akademisyenler tarafından Ahilik Kültü-

rü’nü birçok yönden ele alan makaleler Dosya bölümünde 
kaleme alınmıştır. Haber bölümünde ise Bakanlığımız tara-
fından esnaf ve sanatkârlara yönelik atılan adımlara ilişkin 
güncel gelişmelerden bahsedilmiştir.

Her sayıda olduğu gibi bu sayıda da Ahilik kültürünün ya-
şatıldığı şehirlerden birine, kültürel ve sanatsal değeri olan 
bir geleneksel mesleğe ve ticaret hayatında önemli yeri 
olan kavramlara yer verilmiştir. Bu sayımızda üretimdeki 
payı ve konumu ile ticaret hayatının öne çıkan şehirlerin-
den olan Denizli ilimiz, cam üfleme sanatı ve geleneksel 
alış veriş merkezleri olarak bilinen arastalar yakından in-
celenmiştir.

Bir yılını dolduran Ahiname Dergisinin dördüncü sayısının 
hazırlanmasında emeği geçen Esnaf ve Sanatkârlar Genel 
Müdürlüğü personeline teşekkür ediyor, gerek Ahilik Kültü-
rü hakkında gerek esnaf ve sanatkârların mesleki bilgileri-
nin artırılması konusunda önemli bir bilgi ve haber kaynağı 
haline gelen Ahiname Dergisinin tüm okuyuculara fayda 
sağlamasını temenni ediyorum.

 
Necmettin ERKAN  

Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü

Takdim



Selçuklulardan Osmanlılara kadar bizi bugünlere 
getiren devletlerin çok güçlü temeller üzerinde 
yükselmesinde etkili olan kurumların başında Ahi-

lik Teşkilatı gelir. 

Ahiler toplumu birleştiren, kaynaştıran, bir arada tutan 
değerlerin uygulanması, toplumsal denetim mekaniz-
masının işlemesinde çok önemli görevler almıştır. Bu 
bakımdan sosyal, kültürel, siyasal, dini ve askeri işlevle-
re de sahip olan Ahilik Teşkilatı, milletimizin adeta Ana-
dolu’ya vurulan mührüdür. 

Ahiler, topluma en kaliteli ve en hesaplı hizmeti verirken, 
aynı zamanda bulundukları mahallede sosyal yardım-
laşmayı, dayanışmayı, güvenliği sağlamada aktif rol al-
mıştır. Kaynağını Kur’an ahlakından alan Ahi ilkeleri, top-
lumda kin ve nefret tohumlarının atılmasını engellemiş, 
milletin barış ve sevgi temelinde büyümesine yardımcı 
olmuştur. 

Toplumun önderi, ileri geleni, bugünkü manada aydı-
nı olan Ahilerin davranışları ahlak ve adap üzerinedir. 
Yemek yerken, su içerken, ürününü satarken, alışveriş 
ederken, yürürken, evden çıkarken hasılı gündelik  ha-
yatın her alanında Ahiler, hep bu  ahlak ve adaba uygun 
hareket ederek, topluma örnek olmuşlardır. 

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

Ahiliğe sahip çıkmamız,  atalarımızın değerlerini yaşat-
manın yanında, özümüzü kavramamızı da sağlayacaktır. 
Ahilik konusunda yapılacak her çalışma bizi kendimizle, 
tarihimizle buluşturacaktır. 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı

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

da sağlayacaktır. Ahilik konusunda ya-
pılacak her çalışma bizi kendimizle, ta-
rihimizle buluşturacaktır. 
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31. Ahilik Haftası
Kutlamaları
Bu yıl 31’incisi gerçekleştirilen Ahilik Haftası Kutlamaları, Kırşehir merkez 
olmak üzere tüm Türkiye’de coşku ile kutlandı.
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Ahilik Haftası  
Kutlamaları Yönetmeliği  

gereğince her yılın Eylül ayında, Ahilik 
Kültürünü yaşatmak, tanıtmak ve 

gelecek nesillere aktarmak amacıyla 
Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar 

Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 
Ahilik Haftası kutlanır. Bu yıl 31’incisi 

gerçekleştirilen Ahilik Haftası 
Kutlamaları, Kırşehir merkez olmak üzere 
tüm Türkiye’de coşku ile kutlandı. Ahilik 

Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu 
tarafından bu yıl 17-23 Eylül tarihleri 
arası olarak belirlenen Ahilik Haftası 

Kutlamaları kapsamında Kırşehir’de ve 
tüm illerimizde hafta boyunca çeşitli 

etkinlikler gerçekleştirildi.

Kırşehir’de hafta boyunca devam eden 
kutlamalar çerçevesinde fuarlardan 

sergilere, konferanslardan seminerlere, 
panellerden müzik dinletilerine, spor 

müsabakalardan tiyatro oyunlarına 
birçok etkinlik gerçekleştirildi. 

Vatandaşlara her gün Ahiliğin 800 yıllık 
bir geleneği olan Ahi pilavı, helvası 

ve şerbeti ikram edildi. Toplumun her 
kesiminden vatandaşlar Ahilik etkinlikleri 

kapsamında verilen ikramlar ile  
ahiliğin maneviyatına uygun  

yeryüzü sofrasında yemek  
yeme şansı yakalamış  

oldular.
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Kırşehir’de kutlamalar, 16 Eylül Pa-
zar günü saat 19.00’da yapılan fe-
ner alayı ile başladı. Askerlik Şubesi 
önünden Cacabey Meydanına kadar 
süren fener alayına il protokolü ile 
esnaf ve sanatkârların yanında çok 
sayıda vatandaş katıldı. Coşkulu ka-
labalığın fenerler, flamalar ve bay-
raklar eşliğinde gerçekleştirdiği yü-
rüyüş Cacabey Meydanında havai 
fişek gösterisi ile son buldu. 

Fener Alayı

16 
Eylül

17 
Eylül

17 Eylül 2018 Pazartesi günü, Açılış 
Programı öncesinde askerlik şube-
si önünden başlayarak Neşet Ertaş 
Kültür ve Sanat Merkezinde son bu-
lan geleneksel kortej yürüyüşü ya-
pıldı. Yürüyüşe Kırşehir Valisi İbrahim 
Akın, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Mü-
dürü Necmettin Erkan, Kırşehir Bele-
diye Başkanı Yaşar Bahçeci, Bakanlık 
ve il protokolü, esnaf temsilcileri ve 
çok sayıda vatandaş katıldı. Esnaf 
temsilcilerinin mesleklerini simge-
leyen flamalar ve vatandaşların Türk 
Bayrakları ile yürüdüğü kortej renkli 
görüntülere sahne oldu. 

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merke-
zinde gerçekleştirilen açılış progra-
mı, Kültür ve Sanat Topluluğu Bosna 
Halk Dansları Ekibinin gösterileriyle 
başladı. Programda Kırşehir Esnaf 
ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı 
Bahamettin Öztürk, Kırşehir Belediye 
Başkanı Yaşar Bahçeci, Esnaf ve Sa-
natkârlar Genel Müdürü Necmettin 
Erkan, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, 
Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli 
ve Kırşehir Valisi İbrahim Akın tarafın-
dan konuşmalar gerçekleştirildi. 

Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü 
Necmettin Erkan, konuşmasında es-
naf ve sanatkârları bugüne taşıyan 
Ahilik geleneğinin günümüzde de ti-
caret hayatına yön vermeye devam 
ettiğini söyledi. “Ahiliğin pek çok te-
mel prensiplerini kendine ödev edi-
nen bu millet, ‘kapını ve sofranı açık 
tut’ öğretisini varlık sebebi sayarak 
ve ihtiyaç sahibi olan milletlerin ya-
nında yer alarak, gerçek bir Ahi dev-
leti olduğunu ispat etmiştir.” diyen 
Necmettin Erkan konuşmasının de-
vamında esnaf ve sanatkârlara yö-
nelik yapılan icraatlerden bahsetti. 

Etkinlikler



1 1

Erkan konuşmasını “2018 yılı Ahilik 
etkinliklerinin birlik ve beraberlik içe-
risinde ülkemize ve bütün insanlığa 
güzellikler getirmesini diliyorum” 
şeklinde tamamladı.

Açılış programının ardından, protokol 
ve vatandaşlar Ahilik Haftasında ge-
leneksel hale gelen Ahi pilavı, helva-

sı ve şerbeti dağıtımı için Anıt Mey-
danına geçti. Meydanda hazırlanan 
platformda, Kırşehir Valisi İbrahim 
AKIN ile Esnaf ve Sanatkârlar Genel 
Müdürü Necmettin Erkan vatandaş-
lara pilav ikram etti. 

Ahiliğin genç kuşaklara tanıtılması 
ve onların da etkinliklere katılımı-

nın sağlanması amacıyla Pazartesi 
günü Askerlik Şubesinden Cacabey 
meydanına kadar koşu müsabakası 
düzenlendi. Koşu erkeler ve bayanlar 
olmak üzere iki kategoride yapıldı ve 
dereceye girenlere Cacabey Meyda-
nında ödülleri verildi.

Ahiliğin pek çok  
temel prensiplerini kendine  

ödev edinen bu millet, ‘kapını  
ve sofranı açık tut’ öğretisini varlık 

sebebi sayarak ve ihtiyaç sahibi  
olan milletlerin yanında yer  

alarak, gerçek bir Ahi  
devleti olduğunu ispat  

etmiştir.

Kortej Yürüüyüşü Ahi Pilavı Dağıtımı Masa Tenisi Müsabakası
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18 
Eylül

Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamın-
da bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen 
kitap fuarı 18 Eylül 2018 Salı günü 
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Esnaf ve 
Sanatkârlar Genel Müdürü Necmet-
tin Erkan ve Belediye Başkanı Yaşar 
Bahçeci tarafından açıldı. Kırşehirli 
kitapseverlerin çok sayıda yayın evi 
ve yazarla buluştuğu kitap fuarında 
hafta boyunca imza günleri ve söy-
leşiler gerçekleştirildi. İlk gününde 
birçok öğrencinin de ziyaret ettiği 
kitap fuarı yoğun ziyaretçi akınına 
uğradı.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merke-
zinde saat 16.00’da Ahi Evran Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Ahmet GÖKBEL tarafından ahilik kon-
feransı gerçekleştirildi. Geçmişten 
günümüze ahiliğin anlatıldığı konfe-
ransa öğrenciler ve vatandaşlar ta-
rafından katılım sağlandı. Akşam ise 
Cacabey Meydanında Kırşehir Şairler 
ve Yazarlar Derneği tarafından ger-
çekleştirilen etkinlikte şairler tara-
fından şiir dinletileri gerçekleştirildi.

Bosna Halk Dansları Ekibi

Kitap Fuarı
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19 
Eylül

19 Eylül Çarşamba günü Kırşehir 
Valisi İbrahim Akın ve Esnaf ve 
Sanatkârlar Genel Müdürü Nec-
mettin Erkan’ın katılımlarıyla 
sürdürülen hazırlıklarla Akça-
kent, Akpınar, Boztepe, Çiçek-
dağı, Kaman, Mucur ilçelerinin 
katılımlarıyla “İlçe Günleri” kut-
landı. 

Aynı gün saat 14:00’da bir Ahilik 
Haftası geleneği haline gelen 
Yöresel Yemekler Yarışması dü-
zenlendi. Kırşehir Ağalar Kona-
ğında gerçekleştirilen yemek 
yarışması Kırşehir yöresel et ve 
sebze yemekleri, Kırşehir yöre-
sine ait hamur işleri ve tatlılar 
ile Ahi Sofrası yemekleri olmak 
üzere 3 kategoride gerçekleş-
tirildi. Puanlama sonucu dere-
ceye girenlere çeşitli ödüller 
verildi. 

Saat 17:00’de Ahi Evran Üniversi-
tesinde Memur-Sen tarafından 
“Sendikacılığın Milli Köklerimiz-
deki Yeri” konulu bir panel ger-
çekleştirildi. 

Gün içerisinde Cacabey Mey-
danında yapılan ve halkın yo-
ğun ilgi gösterdiği Bilek Güreşi 
Müsabakasının ardından Balkan 
ve Kafkas Ülkeleri Halk Dansları 
gösterileri sergilendi. 

Akşamında ise Kelebek Düğün 
Salonunda Esnaf Gecesi dü-
zenlendi, eğlencenin ardından 
Kırşehir ESOB tarafından kentin 
başarılı esnaflarına ödüller ve-
rildi. 

Gün, Cacabey Meydanında dü-
zenlenen Ahi Ocakları Tiyatro 
Gösterisi ile son buldu.

Yemek Yarışması

Bilek Güreşi Müsabakası

Müzik Dinletisi
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20 Eylül Perşembe günü etkinlikler, 
sabah Cacabey Meydanında ger-
çekleştirilen Şeyh Edebali ve Ahilik 
Programı ile başladı. Cacabey Mey-
danında düzenlenen Masa Tenisi 
Müsabakası halk tarafından yoğun 
ilgi gördü. Dereceye giren sporculara 
ödülleri Esnaf ve Sanatkârlar Genel 
Müdürü Necmettin Erkan, Ahi Evran 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet 
Gökben ve Ahi Evran Üniversitesi Ge-
nel Sekreteri Zeki Küçük tarafından 
verildi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Mer-
kezinde Ahilik Teşkilatı içinde çok 
önemli bir yer tutan ve Dünya’da 
kurulmuş ilk kadın örgütü olan Bacı-
yan-ı Rum, yani Anadolu Kadınlar Bir-
liği, hakkında Doç. Dr. Saniye Bencik 
Kangal tarafından seminer ve imza 
günü gerçekleştirildi. Esnaf ve Sa-
natkârlar Genel Müdürü Necmettin 
Erkan, çoğunluğu kadınlardan oluşan 
katılımcılar arasında yer aldı.

Günün son etkinliği olarak Cacabey 
Meydanında Veysel Dalsaldı ve Dur-
sun Ali Erzincanlı tarafından halkın 
yoğun ilgi gösterdiği tasavvuf mu-
sikisi konseri düzenlendi. Konsere 
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Esnaf ve 
Sanatkârlar Genel Müdürü Necmet-
tin Erkan ve Belediye Başkanı Yaşar 
Bahçeci de katılım sağladı.

20
21 
Eylül

Neşet Ertaş’ın Kabrini Ziyaret

Şeyh Edebali ve Ahilik Programı
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Resmî Tören Programı
31’inci Ahilik Haftası Kutlamala-
rı etkinliklerinin son gününde 
Cacabey meydanında ülkenin 
dört bir yanından ve Kırşe-
hir’den binlerce vatandaşın 
katılımlarıyla resmi tören prog-
ramı gerçekleştirildi. Resmi tö-
ren programına Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan, Büyük 
Birlik Partisi Genel Başkanı 
Mustafa Destici, Kırşehir Valisi 
İbrahim Akın, Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârları Konfederasyonu 
(TESK) Genel Başkanı Bende-
vi Palandöken, Türkiye Esnaf 
ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet 

Kooperatifleri Birlikleri Merkez 
Birliği (TESKOMB) Genel Baş-
kanı Abdulkadir Akgül, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkan Vekili Selçuk Öztürk, 
milletvekilleri, belediye başkan-
ları, federasyon başkanları ve 81 
ilden esnaf ve sanatkâr odaları 
birlik başkanları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın okunmasıyla başlanan 
törende Mehteran Bölüğü Kon-
seri sonrasında Ahilik gelene-
ğinde kalfalıktan ustalığa ge-
çişin sembolize edildiği “Şed 
Kuşatma” töreni gerçekleştirildi. 
Şed Kuşatma töreni sonrasında 

Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları Birliği Başkanı Baha-
mettin Öztürk, Kırşehir Belediye 
Başkanı Yaşar Bahçeci, Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârlar Konfede-
rasyonu Başkanı Bendevi Pa-
landöken, Büyük Birlik Partisi 
Genel Başkanı Mustafa Destici, 
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Ti-
caret Bakanı Ruhsar Pekcan ve 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay vatandaşlara seslendi. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 
yaptığı konuşmada “Ahilik kül-
türü, içinden geçtiğimiz bugün-
lerde ne kadar değerli ve önemli 
olduğunu bir kez daha göster-

22 
Eylül



miş bulunmaktadır. Ahilik kültürü yü-
reğinden çıkarıp Anadolu toprakları-
na bıraktığı bir mirastır. Bu mayanın 
özü dürüstlük, diğerini düşünmektir. 
Diğerini düşünmek, kardeş olmak 
Ahilik kültürünün bir ürünüdür. Bu-
gün Ahilik Haftası’nı kutlarken bir 
kez daha vurgulamak isterim ki bu 
ruh hâlâ ayaktadır. Geçmişte olduğu 
gibi bugün de alın teri en büyük ser-
mayesi, dürüstlüğü en büyük ilkesi, 
önceliği ülkesi olan, her gün iş yeri-
ni bu bilinçle açan her esnafımız bir 
Ahidir.” diyerek esnaf ev sanatkârlara 
hayırlı, bereketli, bol kazançlar diledi. 

Konuşmasının devamında Ahiliğin 
her şeyden önce ekonomik ba-
ğımsızlık ve kendine yetme çaba-
sı olduğuna vurgu yapan Pekcan, 
“Milletimiz asırlar önce Moğol istila-
sından kaçarlarken Ahilik kültürüyle 
bir araya gelmiş ve Ahi teşkilatının 
çatısı altında birleşmiştir. Türk esnaf 
ve sanatkârı aralarında sağladıkları 
karşılıklı dayanışma, güven sayesin-
de Anadolu’nun ticari hayatında söz 
sahibi olmuştur. Medeniyetimiz aynı 
zamanda ustalık üzerine kurulmuş-
tur. Usta yaptığı işin sırrını bilen, bu 
sırrı meslek sırrı denen sözü de bu-
radan gelmektedir, bu sırrı kalfasına, 
çırağına öğretendir. Çırakla kalfayı 
birbirine bağlayan kardeşlik bağıdır. 
Kültürümüzü derinden etkileyen şiir-
lerin, eserlerin ibretli sözlerin kökeni 
Ahilik kültürüne dayanmaktadır. İçin-
den geçtiğimiz bugünlerde Ahilik 
ruhuna çok daha sıkı sarılmamız 
gerekmektedir.” diye konuştu.

Ahiliğin önemli ilkelerinden birinin 
de yerlilik olduğuna değinen Pek-
can, sözlerine “Biliyorsunuz bugün-
lerde yerli üretim logosuna geçtik. 
Tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Yerli 
üretimimize sahip çıkmak, alın teri-

mize sahip çıkmak, çocuklarımızın 
zengin geleceğine sahip çıkmaktır. 
Yine ahiliğin en önemli ilkelerinden 
birisi de dürüstlüktür. İnsanı merke-
ze koyan Ahilik kültürü, alırken, üre-
tirken ve satarken dürüst, güvenilir 
ve insan hukukuna uygun hareket 
etmeyi ve saygılı olmayı şart koş-
muştur. Bunun sonucu olarak Ahili-
ğin temeli, hilesiz iş, sağlam mal ve 
ölçülü kazançtır. Ahi birlikleri bu il-
kelere uymayanları cezalandırmıştır, 
pabucunu dama atmıştır. Bakanlık 

olarak bugün Ahilik kültürüne aykırı 
davrananları kınıyoruz, onları teşhir 
ediyoruz, denetliyoruz ve cezalan-
dırıyoruz. İç piyasada spekülasyon 
yaparak fiyat artışlarına sebep olan, 
tüketicimize zarar veren esnafı ve 
firma sahiplerini cezalandırıyoruz. 
Tüketicimize zarar verilmesine izin 
vermiyoruz ve vermeyeceğiz.” diye 
devam etti.

Bakan Pekcan, dünyanın bir deği-
şim ve dönüşüm çağından geçtiğini, 
dünya ekonomisinin teknoloji çağın-
da hızla dönüştüğünü kaydederek 
Bakanlık olarak vizyonlarının esnaf 
ve sanatkârı dünya teknolojisiyle 
buluşturmak ve esnafı ihracatçı yap-
mak olduğunu, bu doğrultuda çalış-
malarının sürdüğünü aktardı. “Esna-
fımızın ihracatçı olması yönünde, 
gerek eğitim, gerek destek, gerek 
teknolojik bilişim ve iletişimi sağ-

layacağız.” diyen Pekcan, esnaf ve 
sanatkârları bir üst gelir seviyesine 
çıkarmak için çalışmalarının devam 
ettiğini kaydetti. 

Güncel
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Ahilik değerlerinin önemine vurgu 
yapan Oktay sözlerini “Doğal kay-
nakların bilinçsizce tüketildiği, kıran 
kırana bir rekabet ortamının olduğu 
bir dünyada zenginin daha da zen-
ginleştiği, fakirin de daha da düş-
tüğü bir sistemle karşı karşıyayız. 
Bu sistem, maalesef milyarca insa-
nı kıtlığa mahkûm ediyor. Böyle bir 
düzende, insanı merkeze alan Ahilik 
kültürü, çoğu çözümü bünyesinde 
barındırmaktadır. Bütün bu özellikle-
riyle Anadolu coğrafyasının Türkleş-
mesi ve İslamlaşmasında büyük pay 
sahibi olan Ahilik kültürünü doğru 
anlamalıyız. Para biriktirme telaşı, 

mal yığma kaygısı gütmeyen Ahiler, 
paralarının, sermayelerinin çokluğu 
ile değil, bereketiyle övünmüşlerdir. 
Kendi siftahını değil de komşusunun 
siftahını bekleyen Ahilerde rakibini 
ezme anlayışı yoktur. Ahi teşkilatı 
içerisinde yer alan bir dükkâna çırak 
olarak giren bir genç için orası hem 
mesleğini öğreneceği bir iş yeri, hem 
hayatını idame ettireceği bir rızık ka-
pısı, hem dinini, dilini geliştireceği bir 
okul hem de ahlakını güzelleştirece-
ği ekmek yurdudur. Şed kuşatma tö-
reninde de bunu daha net görürüz.” 
şeklinde sürdürdü.
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Ticaret Bakanlığı olarak Ahi Evran’ın 
değerli mirasına sahip çıktıklarına 
vurgu yapan Pekcan sözlerini “İçin-
den geçtiğimiz bugünlerde Ahilik 
kültürünü daha iyi kavramış bulun-
maktayız. Ahilik kültür ve felsefe-
sinin gelecek kuşaklara aktarılması 
konusunda Ahilik ansiklopedisini 
hem Türkçe hem de İngilizce ola-
rak bastırıyoruz. Dünyada tanınması 
içinde yurt dışında Ahilik etkinlikleri 
gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bunun 
dışında bakanlığımızın destekleriyle 
Ahilik Külliyesi inşa edilmektedir. Kül-
liye bittiğinde Kırşehir çok önemli bir 
esere sahip olacaktır. Ahi Evran-ı Veli 
Vakfı kurulma çalışmaları da devam 
etmektedir. Bakanlık olarak bu gü-
zel kültürümüzü yaşatmaya devam 
edeceğiz.” şeklinde sürdürdü.

31. Ahilik Haftası Kutlamaları resmi 
töreninde son olarak söz alan Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 
Ahilik teşkilatının ve Ahilerin, tarihi-
miz boyunca beşeri, sosyal ve ikti-
sadi hayatımızın düzenlenmesinde 
çok büyük roller üstlendiğini söyledi. 
Ahilik sisteminin yıkan değil yapan, 
dağıtan değil toparlayan bir anlayış 
barındırdığını belirten Oktay, “Bu top-
raklar akıncılarımızın kılıçlarının ya-
nında, ilim erbabımızın medreseler-
de, Ahilerimizin de ticari hayatlarında 
verdikleri mücadelelerle bizlere va-
tan kılındı. Esnaf ve sanatkârlarımızın 
aralarında sergiledikleri dayanışma, 
ticari hayatlarındaki dürüstlük ve ah-
lakları, medeniyetimizin kökleşme-
sini temin etmiştir. Ticaret ahlakında 
dünyaya örnek olacak bir teşkilatın 
mirasçıları olarak bizler, Ahilik gele-
neklerini sürdürme gayretindeyiz. 
Bizi geleceğe taşıyacak bu değerler, 
bizlerin ayakta kalmasını sağlarken 
gelecek nesilleri de iyi anlamda et-
kileyecektir.” diye konuştu.
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Ahilik gibi bir hazinenin kıymetini 
bilerek, bu mirası geleceğe taşıya-
cak esnaf ve sanatkârlar için yeni 
düzenlemeler hayata geçirdiklerini 
anlatan Oktay, “Sicil affından ÖTV 
muafiyetine, Ahilik sandığı uygula-
masından faizsiz kredi desteklerine 
kadar verdiğimiz destek artarak de-
vam edecek. Bildiğiniz üzere, Cum-
hurbaşkanlığı kararı ile kiraların dö-
vizle belirlenmesinin önüne geçecek 
ilk adımı attık. Bu adım, hem Türk li-
rasının güçlenmesine katkı sunacak 
hem de esnafımız için büyük bir ra-
hatlama sağlayacak.” diye konuştu.

Oktay konuşmasını “Engin kültürü 
ve maneviyatıyla Ahi Evranları, Hacı 
Bektaş-ı Velileri, Şeyh Edebalileri, Yu-
nus Emreleri, Neşet Ertaşları yoğuran 
toprakların torunları sevgili Kırşehir-
liler, 31. Ahilik Haftası kutlamalarının 
ülkemiz, milletimiz, esnafımız ve ahi-
ler için hayırlara vesile olmasını dili-
yorum.” sözleriyle sürdürdü.

Konuşmaların ardından,  Oktay tara-
fından Türkiye’de yılın çırağı Mustafa 
Sankaya, yılın kalfası Gamze Demiröz 
ve yılın Ahisi Osman Kalay’a ödülleri 
verildi. Ardından, her yıl esnaf ve sa-
natkârlara olan katkılarından ötürü 
verilen Ahilik Hizmet Ödülü, bu sene 
Ticaret Bakanlığı tarafından yürütü-
len ve son yıllardaki kamu, üniversite 
ve özel sektör işbirliğinin en güzel 
örneklerinden biri olan Esnaf ve Sa-
natkârlar Özelinde Sektör Analizleri 
Projesi’ne katkı sunan üniversite-
leri temsilen Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı(YÖK) Prof. Dr. Yekta Saraç’a 
verildi. Ödülü Oktay’dan Yekta Saraç 
adına YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Safa 
Kapıcıoğlu aldı.

Ödül töreni sonunda Ticaret Bakanı 
Ruhsan Pekcan tarafından Cumhur-
başkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a Onur 
Ödülü takdim edildi ve kendisine Ahi-
lik geleneğine uygun olarak kaftan 
giydirilip şed kuşatıldı. Şed kuşanan 

Oktay’a, kaftanını Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) 
Genel Başkanı Bendevi Palandöken,  
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Mer-
kez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı 
Abdulkadir Akgül ve Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Ve-
kili Selçuk Öztürk giydirdi. Program 
bitiminde sahnede 31. Ahilik Haftası 
Kutlamaları hatırasına aile fotoğrafı 
çektirildi.

Törenin ardından, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Ba-
kanı Ruhsar Pekcan beraberlerindeki 
heyetle birlikte Ahi Evran- Veli’nin 
türbesini ve merhum halk ozanı Ne-
şet Ertaş’ın Bağbaşı Mezarlığındaki 
kabrini ziyaret etti. Gün içerisinde 
Oktay ve Pekcan tarafından Muhar-
rem ayı münasebetiyle vatandaşlara 
aşure ikram edildi.

18



19

2018 yılı, esnaf ve sa-
natkâr meslek kuruluş-
larının organ üyelikleri 
seçimlerinin yapılacağı 
yıl olması nedeniyle es-
naf ve sanatkârlarımız 
açısından önem taşıyor. 
Bu yıl; 3.013 esnaf ve sa-
natkâr odası, 82 esnaf ve 
sanatkâr odaları birliği, 13 
federasyon ve çatı kuru-
luş olan Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârlar Konfederas-
yonu’nun yönetim ve denetim kurul-
ları seçilidi. 

Esnaf ve sanatkârlar camiası, ülke 
genelinde toplamda 1.7 milyonu aşan 
esnaf ve sanatkâr ile bu esnaf ve 
sanatkârların işlettiği 1.8 milyonun 
üzerindeki işletme sayısı ile geniş bir 
camiadır. Esnaf ve sanatkârları tem-
sile yetkili 3.109 esnaf ve sanatkârlar 
meslek kuruluşu bulunuyor ve bu ku-
ruluşların her biri 5362 sayılı Esnaf ve 
Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu 
gereğince 4 yılda bir seçime gidiyor. 

Kanunun 42’nci maddesi gereği bu 
yılın Ocak, Şubat, Mart aylarında genel 
kurullarını gerçekleştiren Türkiye ge-
nelindeki 3.013 esnaf odası, yönetim 
ve denetim kurullarını seçti. Seçimli 
olağan genel kurullar sonucunda oda-
lar genel kurullarını sonuçlandırdı ve 
yeni organ üyelerini belirledi .Olağan 
genel kurul sürecini tamamlayan 3.013 
odadan 486 odanın yönetim kurulu 
başkanları değişti, 1441 odanın yöne-

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarının  
Seçimli Olagan Genel Kurulları  
Tamamlandı

tim kurulu başkanları değişmeyerek 
aynı kaldı. Esnaf ve sanatkârlar oda-
larının gerçekleştirdiği olağan genel 
kurullar sonucunda ülke genelinde 
toplam 27 kadın oda yönetim kurulu 
başkanı oldu.

Esnaf ve sanatkârlar odalarının organ 
üyeliklerinde görev alan üye sayısı 
ülke genelinde 30.428 kişiye ulaş-
maktadır. Her ilde yer alan esnaf ve 
sanatkârlar odaları birlikleri, esnaf ve 
sanatkârlar odalarının üst kuruluşu 
niteliğindedir. Odaların Ocak, Şubat ve 
Mart’ta yapmış olduğu olağan genel 
kurullarda seçilen yönetim kurulu baş-
kanları, bulundukları ildeki esnaf ve sa-
natkârlar odaları birliklerinde başkanlar 
kurulu üyesi olmakta ayrıca birliklerde 
seçilecek olan birlik yönetim kurulu 
başkan ve üyeliklerine de aday olmak-
tadır. 5362 sayılı Kanun uyarınca, 82 
esnaf ve sanatkârlar odaları birliğinin 
seçimli olağan genel kurulları Mayıs 
ayında gerçekleştirildi. Yapılan olağan 

genel kurullar sonucun-
da, birliklerin organ üye-
likleri seçimleri tamam-
lanarak 21 bin 983 kişi 
yönetim kurulunda üye 
olarak görev alma imkânı 
buldu. Esnaf ve sanat-
kârlar odalarının yönetim 
kurullarının görevlerini 
denetleme görevini yü-
rüten denetim kurulu 
üyeliklerine de yapılan 
seçimler sonucunda 8 

bin 275 kişi seçildi. Sonuçlanan se-
çimler neticesinde 82 birliğin yönetim 
kurulu başkanlarından 21 birlik başkanı 
değişti ve göreve başladı.

Diğer bir üst kuruluş niteliğinde olan 13 
esnaf ve sanatkârlar federasyonunun 
seçimli olağan genel kurulları 5362 sa-
yılı Kanun gereği Haziran ayı içerisinde 
gerçekleştirildi. Türkiye Umum Ayak-
kabıcılar Federasyonu haricinde mev-
cut federasyon başkanlarının tamamı 
yeniden seçildi. 

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfe-
derasyonunun(TESK) olağan genel 
kurulu ise Kanun gereği Eylül ayı içe-
risinde yapıldı. Birlik ve federasyonla-
rın göreve başlayan yönetim kurulu 
başkanları arasından çatı kuruluş olan 
konfederasyonun yönetim kurulu 
başkanı seçildi. Genel kurul kapsamın-
da gerçekleştirilen seçim sonucunda 
mevcut başkan Bendevi Palandöken 
bir kez daha TESK başkanlığına seçildi. 



20

Röportaj

Ruhsar PEKCAN
Ticaret Bakanı
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Ahilik kültürünün sosyal ve 
ekonomik hayatımızdaki yeri 
nedir?

Anadolu’nun ebedi Müslüman Türk 
yurdu haline gelmesinde Ahilik teş-
kilatının büyük etkisi vardır. Milli ve 
manevi değerlere duyarlılığı, ahlak 
anlayışı ve dünya görüşü bakımından 
Ahilerin hem devlet de halk nazarın-
daki konumları çok farklı olmuştur. 
Merkezinde insan olan Ahilik; bireyi ve 
toplumu ekonomik, sosyal ve ahlaki 
yönden şekillendirerek, insan mut-
luluğunu temel alan bir uygarlık 
vizyonu ortaya koymuştur.

Türk esnaf ve sanatkârları sosyal, 
kültürel ve ekonomik bakımdan 
teşkilâtlandırma; mesleki ve ah-
laki yönden geliştirme gayeleri ile 
hareket eden teşkilat, büyük bir yar-
dımlaşma ve dayanışma örneği ser-
gilemiştir. Bu işbirliği kültürüyle esnaf 
ve sanatkârların sermaye açısından 
daha güçlü bir konuma getirilmesini, 
maliyetlerin düşürülmesini, mal ve 
hizmet üretiminde kalite ve verimlili-
ğin arttırılmasını sağlamıştır. 

Ahiler, toplumdaki denge ve adaleti 
tesis etmiş ve sağlıklı bir sosyal sis-
temin oluşmasında hayati rol üstlen-
miştir. Ahilik, toplumun parçası olan 
insanın ekonomik, sosyal ve ahlaki 
ihtiyaçlarını gözeten bir yapı kurarak 
sosyal adaleti gerçekleştirmek için 

Ahilikte Kadın
Nasıl ki Ahilik teşkilatı bugünün modern kavramları olan tüketici hakkı, standart, 
kalite, mesleki eğitim, adil rekabet ve ürün güvenliği gibi hususlarda tarihe öncülük 
etmişse Bacıyan-ı Rum da dünyanın ilk kadın teşkilatlarından birisi olarak dünya 
kadınlarının yolunu aydınlatmıştır.”

kurallar geliştirmiştir. Uyumlu ve den-
geli toplum için ahlaklı, akıllı, bilgili, 
görgülü ve üreten bireyler yetiştir-
miştir.

Kısacası, Ahilik kültürünün ülkemiz-
deki iş geleneği, ticaret ahlakı ve re-
kabetçiliğin en temel yapıtaşlarından 
birisi olduğunu söyleyebiliriz.   

Kadın girişimciliği alanında 
uzun yıllar çalışmış biri olarak 
Ahilik Teşkilatının kadın kolu 
olan Bacıyan-ı Rum hakkında-
ki görüşleriniz nelerdir?

Türk ve İslam tarihine baktığımızda 
sosyal, siyasi ve ekonomik hayatta 
önemli mevkilerde birçok kadın ol-
duğunu görüyoruz. Anadolu’ya göç 
eden Türklerde; savaşçı sınıf Gazi-
yan-ı Rum, zanaatkâr sınıf Ahiyan-ı 
Rum; abdallar ve dervişler Abdalın-ı 

Rum, kadınlar ise Bacıyan-ı Rum 
olarak adlandırılıyordu. O dönemde-
ki diğer medeniyetlerde kadının yeri 
ve konumu göz önüne alındığında, 
Türk-İslam toplumunda kadınların 
dört ana zümreden biri olarak görül-
mesi, medeniyetimizde kadınlara ve-
rilen önemin bir göstergesidir.

Ahi Evran-ı Veli, Türk ticaret eşrafı-
nın teşkilatlanmasını sağlarken; eşi 
Fatma Bacı, kadınların teşkilatlanıp 
gelişmesi için dünyanın ilk kadın teş-

kilatlarından birisi sayılabilecek Ba-
cıyan-ı Rum teşkilatını yani Ana-
dolu Kadınlar Birliği’ni kurmuştur. 
Kadınların ticari ve ekonomik ha-
yatta aktif rol almalarını sağlaya-

rak kadın girişimciliği teşvik eden 
teşkilat, o dönemki Türk ekonomisi-

nin sağlam temeller üzerine inşa edil-
mesine önemli katkılar sağlamıştır. 

Her ne kadar kimi batılı tarihçiler o 
dönemde Anadolu’daki kadınların bir 
araya gelerek bugünkü manada bir 
sivil toplum örgütü kurmalarını hay-
retle karşılasa da bizim medeniyeti-
miz tarihin birçok safhasında çağının 
ilerisinde yürümüş, diğer toplumlara 
rehber olmuştur. Nasıl ki Ahilik teşki-
latı bugünün modern kavramları olan 
tüketici hakkı, standart, kalite, mes-
leki eğitim, adil rekabet ve ürün gü-
venliği gibi hususlarda tarihe öncülük 
etmişse Bacıyan-ı Rum da dünyanın 
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Röportaj

ilk kadın teşkilatlarından birisi olarak 
dünya kadınlarının yolunu aydınlat-
mıştır.  

Anadolu’da kadın girişimci-
liğin ekonominin sağlam te-
meller üzerine kurulmasına 
sağladığı katkından bahsetti-
niz. Kadın girişimciliğinin eko-
nomi için önemi nedir?

Bir ülkede kadın girişimciliğinin des-
teklenmesi, o ülkenin ekonomik bü-
yüme potansiyeline ulaşabilmesine 
çok büyük katkı sağlar. Bu işin bir 
tarafıdır. Ancak işin asıl önemli tarafı; 
Kadın nüfusunun artan oranda eko-
nomi içerisinde yer almasının kal-
kınmanın sürdürülebilirliği için elzem 
olmasıdır. Zira kalkınma ekonomik 

büyümeyi kapsayan niteliksel, yapı-
sal gelişmeleri de içine alır. Ülkenin 
sosyo-ekonomik yapısının gelişmesi, 
yaşam kalitesinin artması, eşitsizliğin 
azalması,  toplumun yaşam standar-
dında iyileşmelerin olması sürdürüle-
bilir kalkınma ile sağlanabilir.

Bugün kadınlarımızın iş gücüne katıl-
ma oranı %33,4 olup; bu oran bizim 
ülkemizin ve kadınlarımızın potan-
siyelini yansıtmamaktadır. Bu oranı 
hızla artırmak en temek öncelikleri-
mizden birisidir. Girişimci kadınların 
desteklenmesi ekonomik ve sosyal 
kalkınmaya zenginlik katacaktır. 

Türkiye’de son yıllarda kadın girişim-
ciliğinin geliştirilmesi ve teşvikine yö-
nelik kamu kurum ve kuruluşları baş-

ta olmak üzere, meslek kuruluşları ve 
sivil toplum örgütleri tarafından çok 
çeşitli ve kapsamlı projeler gerçek-
leştirildi. Türkiye’de gerçekleştirilen 
projeler çeşitlilik ve kapsam bakımın-
dan AB ülkelerinden geride değil. Bu 
alanda devletimizce yürütülen politi-
ka, eylem planı ve projeler neticesin-
de kadınların ekonomiye katılımı her 
geçen yıl artıyor. Özel sektörümüzle 
birlikte bu hususun her daim takipçisi 
olacağız.  

Ülkenin 2023 hedefleri hak-
kında neler düşünüyorsunuz?

Cumhuriyetin 100’üncü yaşına gire-
ceği 2023 yılına yönelik ülkemizin 
birçok alanda önemli hedefleri bulu-
nuyor. Halkımızın teveccühü ile kabul 

Bacıyan-ı Rum, dünyanın  
ilk kadın teşkilatlarından birisi 
olarak dünya kadınlarının  
yolunu aydınlatmıştır. 
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edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi de bu hedeflere ulaşmada 
önemli bir güç kaynağı oluşturuyor.

2023 Hedeflerini ülkemizin üretim ve 
ihracat yapısında bir dönüşüm süreci 
olarak görüyoruz. Daha fazla katma 
değer, daha fazla teknoloji odaklı üre-
tim ve ihracat yapabilmeyi hedefliyo-
ruz. Çağın üretim teknolojileri ile eş-
güdüm halinde; dijital dönüşüme ve 
e-ticarete adapte olabilmiş bir üretim 
ve tedarik sistematiği sağlanmasını 
hedefliyoruz.

Bu sayede ülkemizin son 15 yıllık dö-
nemde yakaladığı dinamizmi daha da 
güçlendireceğiz. Ve dünyanın ilk 10 
ekonomisine; her anlamda müreffeh 
bir ülke olarak girme yolunda daha 
emin adımlarla ilerleyeceğiz. 

Yeni yapısıyla ticaretin her 
alanında önemli görevler üst-
lenen Ticaret Bakanlığı’nın yol 
haritası hakkında bizleri bilgi-
lendirir misiniz?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Eko-
nomi Bakanlığı gibi iki güçlü kuru-
mun birleştirilmesiyle oluşan Ticaret 
Bakanlığı, yeni dönemde önemli so-
rumluluklar üstlenecektir. Bu önemli 
sorumluluğun farkındayız. Bunun için 
paydaş kuruluşlarımızla ve tüm özel 
sektörümüzle yakın iletişim ve istişa-
re halinde çalışmalar yürüteceğiz.

İşletmelerimizin ticaret yapmalarını 
kolaylaştırmak için içerde ticaretin 
kurallarını doğru belirlememiz, uy-
gun ortamı sağlamamız, ekonomik 
aktörlerle iletişimi arttırmamız, diğer 
taraftan dış ticaret hacminin arttırıl-
ması için de dış ticaretin dinamiklerini 
iyi tespit etmemiz gerekmektedir. Bu 
noktada gerektiğinde mevzuat çalış-
maları ve yapısal adımları atıyoruz; 
atmaya devam edeceğiz.

Hizmet ettiğimiz ticaret dünyasının 
günümüz iktisadi ve teknolojik eği-
limleri yakalamaları oldukça önemli. 
Gerek sağladığımız mali ve teknik 
desteklerle; gerekse ortak yürütülen 
politikalarla iş dünyamızın çağı yaka-
laması; hatta çağının ötesinde atılım-
lar yapmasını temin etmeyi amaçlı-
yoruz.

Hizmet ihracatımızın artmasına; tek-
noloji odaklı ihracatımızın; özellikle 
bilişim teknolojilerindeki üretim ve 
ihracatımızın artmasına büyük önem 
veriyoruz. Bunun için sektör temsil-
cileri ile yoğun mesai harcıyoruz. Bu 
çabalarımız devam edecek ve özel 
sektörümüzün gayretleri ile başarılı 
olacağımıza inancım tam. 

En büyük üreticimizden mikro dü-
zeydeki KOBİ’mize, tüm firmalarımızın 
e-ticaret potansiyelinden faydalan-
masına odaklanıyoruz. 

Yurt dışı teşkilatlarımızı, Türk Tica-
ret Merkezlerimizi de kullanarak ülke 
odaklı özel çalışmalarımız çeşitlene-
rek devam edecek. 

Başta Eximbank eliyle olmak üzere, 
ihracat ve yatırımcımızın yurt dışına 
açılımı için önemli finansman imkan-
ları sağlamaya devam edeceğiz.

Yurt genelinde ve yurt dışında dünya-
nın hemen her noktasında, esnafımız, 
sanatkarlarımız, kooperatif temsil-
cilerimiz, sanayicimiz, üreticimiz ve 
ihracatçımızın beklentilerini ve talep-
lerini karşılamak üzere yanlarındayız. 

Uygulanabilir ve somut her türlü öne-
riye kapımızın açık olduğunu Ahina-
me Dergimiz vasıtasıyla bir kez daha 
yinelemek ister; Ahilik geleneğimi-
zin nesiller boyu bizlere ışık tutacağı 
inancı ile Ahilik haftasını en içten di-
leklerimle kutlarım. 

Girişimci kadınların 
desteklenmesi ekonomik ve 
sosyal kalkınmaya zenginlik 

katacaktır.
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Cumhurbaşkanlıgı  

100 Günlük  
İcraat Programı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür  

Merkezinde düzenlenen toplantıda 100 günlük  
icraat programını açıkladı.



25

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nin hayata geçme-
siyle birlikte 3 aşamalı bir 

planla ilk 100 günlük, ikinci 100 gün-
lük ve 6 aylık icraat programı belir-
lendi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bu 
çerçevede ilk 100 günlük proje ve fa-
aliyetlerini hazırlayarak Cumhurbaş-
kanlığına sundu. Programda ekono-
miden sanayiye, ulaşımdan enerjiye, 
dış ticaretten şehirciliğe, dış politi-
kadan savunmaya, eğitimden sağlı-
ğa, tarımdan teknolojiye, turizmden 
gençlik ve spora birçok başlıktaki 
hedefler yer alıyor. Cumhurbaşkanlı-
ğı ile 16 Bakanlığın önümüzdeki 100 
gün içinde gerçekleştireceği söz 
konusu icraatlar, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ndeki Beştepe Millet Kültür 
ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
programda Cumhurbaşkanı Erdoğan 
tarafından kamuoyuna tanıtıldı.

Konuşmasının başında Sultan Al-
parslan’ı, Süleyman Şah’ı, Ertuğrul 
Bey’i ve Osman Gazi’yi, Murat Hü-
davendigar’ı, Fatih Sultan Mehmet’i, 
Yavuz Sultan Selim’i, Sultan 2. Ab-
dülhamid’i, Cumhuriyetin banisi Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ü, Adnan 
Menderes’i ve Turgut Özal’ı hayırla 
yâd ettiğini ifade eden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Amacımız, ecdadı-
mızdan aldığımız emaneti daha da 
yükseğe çıkartarak gelecek nesillere 
aktarmaktır. Bugünkü proje toplantı-
mızı, işte bu yolda atılmış küçük ama 
önemli adım olarak görüyorum.” di-
yerek programın tarihimizdeki yerine 
değindi.

“Meclis’te ettiğimiz yeminle birlikte 
sistemin fiilen işlemeye başladığı 9 
Temmuz gününden beri, gerek şah-
sım gerek bakanlarım yoğun bir me-

sai içindedir” diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bir yandan yeni yönetimin 
mimarisini oluşturuyor, diğer yandan 
milletimize verdiğimiz sözleri hayata 
geçirecek programları, projeleri ha-
zırlıyoruz. Tüm bunları, devlet işlerin-
de, millete sunulan hizmetlerde en 
küçük bir aksamaya meydan verme-
yecek şekilde yürütüyoruz. Anaya-
sa değişikliğine uygun şekilde, yeni 
sisteme geçişin gereği olarak ilga 
edilmesi gereken kanunları yürürlük-
ten kaldırdık, bunların yerini alacak 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerini 

de yayımlamaya başladık” şeklinde 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Bugün de ilk 100 
günlük icraat programımızı milleti-
mizle paylaşıyoruz. 2019-2023 dö-
nemine ilişkin stratejik plan çalışma-
larımıza başladık. Kasım ayı sonuna 
kadar bunu da tamamlamayı hedef-
liyoruz. 100 günlük icraat programı-
mızın koordinasyonunu Cumhurbaş-
kanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay 
yürüttü. Bakanlarımızın her biri, kendi 
alanlarıyla ilgili tüm projeleri, planları, 
Cumhurbaşkanlığı manifestosunda 
ve AK Parti seçim beyannamesin-
de yer alan taahhütlerimizi baştan 

Amacımız, 
ecdadımızdan aldığımız 

emaneti daha da 
yükseğe çıkartarak 

gelecek nesillere 
aktarmaktır

sona gözden geçirdiler. Bunlardan, 
100 gün içinde yapacaklarımızı mad-
deler hâlinde listeleyip, bütçeleriyle 
birlikte bir araya getirdik. Aslında ilk 
100 günde tamamlanacak proje sa-
yısı binin üzerindedir. Biz bunlardan 
daha önemli ve öncelikli gördüğü-
müz 400’üne, milletimize açıklaya-
cağımız programda yer verdik.”

Cumhurbaşkanlığına ve bakanlıklara 
bağlı kurumların, 100 günde ve yak-
laşık 46 milyar liralık bütçe ile haya-
ta geçirecekleri 400 projenin, yeni 
dönemin ateşleyici gücü olacağını 
dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan,  
“Bu projeleri hazırlarken, ilave kay-
nak ihtiyacı doğmamasına, mevcut 
bütçe imkânları ile yürütülebilmesi-
ne özellikle dikkat ettik” açıklama-
sında bulundu.

Tüm bakanlıkların ve kurumların faa-
liyetlerini daha iyi, daha etkin yöne-
tebilecekleri bir yapıya kavuşturul-
duğunun altını çizen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Ekonomide bugüne kadar 
elde ettiğimiz başarıların gerisinde-
ki en önemli unsurlarından birisi de 
bütçe disipliniyle ilgili hassasiye-
timizdir. Önümüzdeki dönemde de 
aynı şekilde devam edeceğiz. Kay-
nakların çeşitlendirilmesi çok büyük 
önem arz ediyor. Projelerden biri, va-
tandaşlarımızın kamu hizmetlerine 
erişimini kolaylaştıran, hızlandıran ve 
maliyetleri azaltan e-devlet sistemi-
ni etkinleştirmek olacaktır. Bir başka 
projemiz de, tüm icraatların, planla-
rın, projelerin ülke geneli ve bölgesel 
ölçek yanında 81 il bazında takibini 
sağlayacak bir sistemi, en kısa sü-
rede Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 
kurmaktır. Böylece tüm icraatları ve 
yatırımları Ankara’dan illerimize ve 
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illerimizin her birinden Ankara’ya 
uzanan, karşılıklı etkileşime dayalı bir 
sistemle takip etme imkânına kavu-
şacağımıza inanıyorum.” dedi. 

Millete geçen 16 yılda mahcup olma-
dıklarını ve önümüzdeki beş yılda da 
mahcup olmayacaklarını kaydeden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma-
sını, yeni dönemin ve 100 günlük ic-
raat programının ülke ve millet için 
hayırlara vesile olması temennisiyle 
tamamladı. 
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Ortamda Tek Noktadan Yürütül-
mesinin Sağlanması

• Taşınır Rehininin Etkinliği Artırıla-
rak KOBİ’lerin Finansmana Erişi-
minde Destek Olunması

• E- ticarette güvenliği ve hizmet 
kalitesini artırmak için uluslara-
rası bir sembolü de içerecek şe-
kilde “Elektronik Ticarette 
Güven Damgası” 
sisteminin oluş-
turulması

• Ü l k e m i z i n 
uluslararası 
fuar merkezi 
olma hede-
fine yönelik 
İ s t a n b u l ’ d a 
uluslararası ni-
telikte büyük ve 
modern bir fuar alanı 
kurulması projesine ilişkin 
fizibilite çalışmasına başlanması

• Modern toptancı halleri kurulma-
sı ve ürün izlenebilirliğinin sağ-
lanması

• Ürün İhtisas Borsası Hayata Geçi-
rilerek Tarım Ürünlerinin Finansal 

Piyasalara Entegre Edilmesi
• Hedef ve öncelikli ülkelere özgü 

pazara giriş stratejileri hazırlanması
• Ticaret hacmimizi artırmak ama-

cıyla mevcut 5 merkeze ilave 
olarak 35 adet yeni Türkiye Ti-
caret Merkezinin (TTM) açılacağı 
ülke/şehirlerin belirlenmesi

• EXIMBANK müşteri 
sayısının artırılması 

ve toplam müş-
teriler arasında 

KOBİ’lerin payı-
nın yükseltil-
mesi
• Dış ticare-
timizde yerel 

paraların kul-
lanımının artırıl-

masına ve barter 
ticaretinin önünün 

açılmasına yönelik olarak 
ülke bazlı çalışmalar yapılması

• Piyasa Gözetimi ve Denetiminin 
(PGD) etkin bir şekilde uygula-
nabilmesi amacıyla daha etkin bir 
PGD sistemi için ihtiyaç duyulan 
mekanizma belirlenerek mevzuat 

Güncel

umhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi’ne geçilme-
siyle beraber, yürütmede 
verimlilik ve etkinliği ar-

tırmaya yönelik önemli değişiklikler 
meydana geldi. Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının 
Ticaret Bakanlığı çatısı altında birleş-
mesiyle, ticarete yönelik bütün poli-
tikaların tek elden yürütülmesi sağ-
landı. Ticaret Bakanlığının kapsayıcı 
yapısı, bakanlığın 100 günlük icraat 
programında yer alan hedeflerine 
yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ta-
rafından açıklanan 100 günlük icraat 
programında, Ticaret Bakanlığının 
tacir, esnaf ve sanatkârları yakından 
ilgilendiren 21 adet proje ve faaliyeti 
yer  alıyor: 

• Esnaflarımızın ve küçük işletme-
lerimizin e-ticaret işlem hacmin-
deki payının artırılmasını teminen 
destek programı başlatılması

• Ülkemiz Esnaf ve Sanatkârlarının 
Coğrafi Bilgi Sistemi’nin Oluştu-
rulması ve Perakende Bilgi Sis-
temi (PERBİS) ile Entegre Edilerek 
Kuruluş İşlemlerinin Elektronik 

Ticaret  
Bakanlığının  

yanı sıra diğer kamu 
kurumlarının da tacir, esnaf  

ve sanatkârların ticaret  
hayatını geliştirmeye  

ve sorunlarını çözmeye  
yönelik birçok hedefi  

bulunuyor
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hazırlıklarına başlanması
• Rekabet Kurumu’nun, dinamik 

ve piyasa koşullarını yönlendirici 
etkisi olan işlevselliğe kavuşacak 
şekilde yeniden yapılandırılması 
ve piyasa işlerliğinin uzlaşma ve 
taahhüt müesseselerinin tesisiy-
le artırılması

• Gümrük işlemlerinin dijitalleştiril-
mesi ve tek pencere sistemi üze-
rinden hizmet verilmesi

• Yeni nesil Serbest Bölgelerin ku-
rulması ve mevcut Serbest Böl-
gelerin katma değerli yatırım ve 
ihracata yönlendirilmesi

• Gümrük Birliği’nin güncellenmesi 
sürecinde ilgili tüm STK ve özel 
sektör temsilcileri ile düzenli is-
tişare ve bilgilendirme toplantı-
larının tamamlanması ve STK ile 
özel sektör temsilcilerinin yurtdışı 
paydaşları ile birlikte sürece aktif 
şekilde dâhil olması

• BREXIT sonrası süreçte Birleşik 
Krallık ile ticari ve ekonomik ilişki-
lerin zemininin sağlamlaştırılma-
sına yönelik çalışma yapılması

• Türk müteahhitlik- müşavirlik sek-

Ticari ve ekonomik hedeflerin göze 
çarptığı 100 Günlük İcraat Progra-
mı’nda Ticaret Bakanlığının yanı sıra 
ticaret ve ekonomiden sorumlu di-
ğer kamu kurumlarının da tacir, es-
naf ve sanatkârların ticaret hayatını 
geliştirmeye ve sorunlarını çözmeye 
yönelik birçok hedef bulunuyor. Bu 
doğrultuda; Çalışma, Sosyal Hizmet-
ler ve Aile Bakanlığının Ustalardan Çı-
raklara Geleneksel Meslek Mirasımız 
programı kapsamında eğitim prog-
ramlarından yararlanacak kişi sayısı-
nın 4 binden 6 bin kişiye çıkarılması, 

BAĞ-KUR’lu sigortalıların sosyal gü-
venlik primlerinde ödeme kolaylığı 
sağlanarak sağlık hizmetlerine eri-
şimlerinin kolaylaştırılması, istihda-
mın artırılması amacıyla işverenleri-
mize 5,25 TL milyar teşvik ödenmesi, 
kadın, genç ve engellilerin daha fazla 
istihdama katılması için 1 milyar 84 
milyon TL ilave destek sağlanması 
ve kadın istihdamının “İşte Anne Pro-
jesi” ile desteklenmesi gibi hedefleri 
ticaret hayatını yakından ilgilendiri-
yor. Bunun yanında, Hazine ve Maliye 
Bakanlığının Veraset ve İntikal Vergisi 
Beyannamesinin elektronik ortam-
da alınmaya başlanarak vatandaşın 
vergi dairesine gitmeden işlemlerini 
tamamlamasının sağlanması hedefi; 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yerli 
ve milli üretim için teknoloji ve ima-
lat sektörleri başta olmak üzere KO-
Bİ’lere yaklaşık 1.225 Milyon destek 
sağlaması ve bölgesel kalkınma için 
Kalkınma Ajansları proje destekleri-
nin sürdürülmesi hedefleri de tica-
rete yönelik olarak 100 Günlük İcraat 
Programı’nda yer aldı.

törünün, Eximbank ve Türk ban-
kalarının tanıtımını da içeren II. 
Türkiye ve Afrika Ekonomi ve İş 
Forumu’nun düzenlenmesi

• Gümrük kapılarının Tek Durak Sis-
temine ve çağın gerekliliklerine 
uygun olarak modernize edilmesi

• Geçiş sürecinin temel aşamaları-
nın 100 gün içinde tamamlanması

• 2019 – 2023 dönemine ilişkin 
Stratejik Plan çalışmalarının Ka-
sım ayı sonunda tamamlanacak 
şekilde başlatılması
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Toplumun her kesimine yö-
nelik ürün ve hizmetleriy-
le ekonomik büyümeye 

ve sosyal sisteme katkı sağlayan, 
ekonomik dinamizmin ve canlılığın 
kaynağını oluşturan, refahı tabana 
yayan, istihdama önemli düzeyde 
katkı sağlayarak istikrarın temel di-
reği haline gelen 1,7 milyon esnaf ve 
sanatkarın 2023 hedeflerinde yerini 
alması amacıyla Ticaret Bakanlığı 
ve PTT A.Ş. işbirliğinde uzun süredir 
devam etmekte olan çalışmalar ta-
mamlandı. 

Çalışmalar neticesinde ortaya çı-
kan PTT Kart Esnaf, mülga Gümrük 

ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenk-
ci ile mülga Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın 
teşrifleriyle 14 Mayıs’ta Ankara’da 
düzenlenen toplantı ile kamuoyuna 
tanıtıldı.

Uzun soluklu bu işbirliği ile esnaf ve 
sanatkârlar PTT tarafından geniş bir 
yelpazede sunulan hizmetlerden 
indirimli ve avantajlı bir şekilde ya-
rarlanarak modern hayat karşısında 
nefes alacak, finansman ve tekno-
loji ihtiyaçlarını gidererek müşteri 
portföyünü genişletecek ve büyüme 
odaklı olarak ekonomimize katkıda 
bulunacak.

Ticaret Bakanlıgı ile PTT A.Ş.’nin  
iş birligiyle hazırlanan Ptt Kart Esnaf’ın tanıtımı 

gerçekleştirildi

Güncel

Kamu kurum ve kuruluşları ile esnaf 
ve sanatkâr temsilcilerinin yoğun 
katılımları ile düzenlenen lansmanda 
ilk olarak PTT Yönetim Kurulu Başka-
nı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik; 
ülkemizin iki köklü kuruluşunun “İnsa-
nımızın hayatını nasıl kolaylaştırırız? 
Esnafımızın üretimini nasıl artırırız?” 
düşüncesiyle bir araya geldiğini be-
lirterek, “Biz de çorbada tuz misali, 
ekonomimizi büyütme adına, esna-
fımızı canlandırma adına, esnafımızın 

Toplantıdan 
İzlenimler
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rekabet edebilirliğini artırma adına bu 
projeyi gerçekleştirdik” dedi.

Daha sonra söz alan Arslan ise tören-
de yaptığı konuşmada, iki kurumun 
sinerjilerini birleştirerek 1 milyon 700 
bini aşkın esnaf ve sanatkâra yöne-
lik hizmetlerin önemli bir fayda sağ-
layacağını ve kurumlar tarafından 
esnaflarımızın değişen ve gelişen 
ekonomik yaşama uyum sağlayarak 
ekonomiye daha fazla katma değer 
getirmesine vesile olacağını ifade etti. 
Tüfenkci ise, “Bugün burada, ülke-
mizin 2023 vizyonunda mihenk taşı 
olacak bir projenin tanıtımı için bir 
araya geldik. Aslında proje diyorum 
ama yapılan bu çalışma birçok proje-
yi kapsayan uzun soluklu bir işbirliği. 
Bu sayede modern hayat karşısın-
da ezilen esnafımız bir nefes alacak 
müşteri portföyünü genişletecek, 
finansman ve teknoloji ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek.” dedi.



Esnaf ve sanatkârların sosyal ve eko-
nomik hayatlarına katkıda bulunacak 
teknik ve ticari projelerde işbirliği ya-
pılmasına yönelik protokol 2017 yılı 
sonunda imzalandı. Kurumsal işbirliği 
kapsamında, PTT A.Ş.’nin faaliyet ala-
nı içerisinde yer alan hizmetlerin, es-
naf ve sanatkârların ihtiyaçları doğ-
rultusunda özel imkânlarla sunulması 
amaçlandı. 

Proje kapsamında çeşitli hizmet 
alanlarında esnafların beklentilerini 
tespit etmek amacıyla anketler dü-
zenlenmiştir. Bu anketlerin sonucun-
da esnafların finansal kuruluş seçme 
kriterleri arasında güvenilirlik ve ya-
kınlığın ön planda olduğu anlaşıldı. 

Bu kapsamda; 1788 tanesi hiçbir ban-
kanın olmadığı yerleşim yerlerinde 
olmak üzere toplam 4 bin 602 şubesi 
bulunan ve köklü projelere imza atan 
PTT’nin ge-
niş ürün yel-
pazesiyle de 
e s n a f l a r ı n 
her alandaki 
ihtiyaçlarına 
cevap vere-
ceği düşün-
cesi ile baş-
lanan yoğun 

çalışmalar neticesinde esnaf ve sa-
natkârların çalışma, sosyal ve eko-
nomik hayatlarına katkıda bulunacak 
uygulamaları hayata geçirecek olan 
Ptt Kart Esnaf ortaya çıktı.

Ptt Kart Esnaf sayesinde esnaf ve 
sanatkarlar PTT tarafından sunulan 
diğer hizmetler gibi bankacılık hiz-
metlerinde de büyük avantajlardan 
yararlanacaklar. Ptt Kart Esnaf sahip-
leri kendine en yakın PTT işyerine 
başvurarak, kredi imkânları hakkında 
bilgi alabilecek ve kredi hizmetlerin-
den faydalanabilecekler. 

Yine anket sonuçlarına göre yüksek 
komisyon oranları ve blokaj sürele-
ri nedeniyle esnaf işletmelerinin % 
55’inin kredi kartı ile ödeme almayı 
tercih etmediği görülerek PTT üye iş-
yeri/POS sistemi kapsamında esnafa 
özel komisyon oranları ve taksicilere 

özel mobil 
POS hizmeti 
ile birlikte 
Esnaf POS 
sistemi kul-
lanıma su-
nulacak.

Güncel

Ülkemizde 2016 yılı rakam-
larına göre, e-ticaret hacmi 
yaklaşık olarak 31 milyar TL 
olup bunun 17,5 milyar TL’si-
ni perakende satışlar, geri 
kalanını ise perakende dışı 
sektörler oluşturuyor. Bir 
başka deyişle, toplam pera-
kende ticaretin %3,5’i inter-
net üzerinden gerçekleşiyor. 
2015 yılında bu oranın  %2,9 
olduğu düşünüldüğünde 
e-ticaretin ne kadar hızlı bir 
gelişme gösterdiği daha net 
görülüyor. Ancak hal böyley-
ken esnaflar ile birebir yapı-
lan anketlerde esnafların % 
76’sının e-ticaret konusunda 
yeterli bilgiye sahip olmadı-
ğı internetten satış yapan 
esnafların ise yalnızca % 11 
oranında olduğu anlaşılıyor.  

Konuşmalarına bu çerçeve-
de devam eden Tüfenkci, 
projenin ikinci önemli aya-
ğını e-ticaretin oluşturduğu-
nu ifade ederek e-ticarette 

E-Ticaret  
Fırsatları
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Diğer Hizmet ve 
Avantajlar

satıcıların ve müşterilerin en bü-
yük endişelerinden birinin güven 
sorunu olduğunu ve bu sebeple 
Bakanlık olarak e-ticaretin önün-
deki sosyal ve teknik engelleri or-
tadan kaldırmaya yönelik olarak 
Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ni 
(ETBİS) hayata geçirdiklerini be-
lirtti. Yine son dönemde e-ticaret-
te güven damgası ile ilgili yapılan 
çalışmalara da değinen Tüfenkci, 
konuşmasının devamında esna-
fın e-ticaretteki payının artması 
gerektiğini ifade etti.

Bu kapsamda yürütülen çalışma-
lar neticesinde esnafların e-ti-
carete entegrasyonlarını kolay-
laştırmak amacıyla E-PTTavm’de 
dükkân açan esnaflara 1 yıl bo-
yunca elektronik ürünlerde %5, 
diğer ürünlerde %8 gibi rekabetçi 
komisyon oranları ile çalışma im-
kânı, “Onaylı Esnaf” ikonu desteği, 
100 TL ve üzeri 5 kg’a kadar ücret-
siz kargo desteği, ek ücret bedeli 
olmadan kapıda ödeme yöntemi 

Son olarak, proje kapsamında, esnaf 
ve sanatkârların anketlere verdiği 
cevaplar doğrultusunda tespit edi-
len çeşitli ihtiyaçların karşılanması 
amaçlanarak bu doğrultuda farklı 
alanlarda hizmet ve avantajlar sağ-
lanması planlandı.

Bu çerçevede, PTT tarafından Ptt Kart 
Esnaf sahiplerine, kargo ve aps gön-
derilerinde yüzde 20’ye varan oran-
larda indirim ve özel paketleme ve 
ambalaj seçenekleri, işyeri sigorta-
sından araç sigortasına kadar esnafa 
özel çok çeşitli seçenekler barındıran 
PTT Sigorta ürünleri imkânı sağlandı. 
Ayrıca, özel olarak oluşturulan Esnaf-
Cell paketi de Ptt Kart Esnaf sahipleri-
ne sunulacak ayrıcalıklar arasında yer 
alıyor. 

PTT’nin bu toprakların ortaya çıkar-
dığı bir değer olarak tüm imkânlarını 
da bu coğrafyaya sunduğunu ifade 
eden Tüfenkci, proje kapsamında es-
naf ve sanatkarlara sunulan hizmet 
ve avantajlara ilişkin “Ptt Kart Esnaf ile 
esnaflarımız ihtiyaçlarının temininde, 
finansal araçlara erişimde ve diğer 
alanlarda sunulan PTTcell, PTTkargo, 
PTTkep, PTTsigorta, nakit ve değerli 
taş lojistiği gibi hizmetlerden de in-
dirimli olarak yararlanabilecek. PTT, 
Türkiye’de kabına sığmıyor, dünyaya 
açılıyor.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, protokol tara-
fından temsili kartlar imzalandı.

ile satış imkânı,  tüm ürünlerde 
sigortalı gönderim ve kontrollü 
teslimat imkânı, ücretsiz kargo 
paketi desteği ve daha pek çok 
avantaj sağlanacak. 

Bunun yanı sıra ePTTavm.com sa-
yesinde gümrükleme ve ihracatla 
ilgili tüm prosedürler PTT tarafın-
dan yerine getirilerek, hiç bir ek 
işlem ve maliyete katlanmadan 
anlaşmalı 22 ülkeye esnafların 
PTT güvencesi ile ihracat yapabil-
mesi sağlanacak. 

Konuşmasının devamında Tü-
fenkci, Projenin 2023 ihracat 
hedeflerine önemli katkı sağla-
yacağının altını çizdi ve “Kars’ta, 
Malatya’da, Aydın’da, Tekirdağ’da 
hangi ilde olursa olsun esnafı-
mızın ürünleri, sanatkârlarımızın 
el emeği göz nuru ürünleri ‘e-Pt-
tavm’ vasıtasıyla dünyaya sunu-
lacak. Esnafımıza yeni bir ufuk 
açıyoruz. Bu imkânı tüm esnaf 
kardeşlerimizin kullanmasını isti-
yorum” dedi. 
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Halkbank 
80 Yıldır Esnafın ve Sanatkârın 
Hizmetinde

Röportaj

Osman ARSLAN 
Halkbank Genel Müdürü
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Ahilik kültür ve felsefesi ile 
ilgi görüşleriniz nelerdir?

Üreten, iş hayatında dürüstlüğe, 
sanayi ve teknolojide gelişmeye 
inanan milletimiz, ticaret hayatına 
hâkim olan kültürün kaynağını es-
naflıktan almaktadır. Tüccarlarımız 
ve el emeğiyle geçinen meslek er-
baplarımız, yüzyıllar boyunca top-
lumsal hayatımızın yapı taşı olmuş-
lardır. 

Sözlü geleneklerden örf ve adetlere, 
ticari ahlaktan iyi insan olma mezi-
yetlerine kadar pek çok alanda et-
kileri bulunan Ahilik kültürü, esnafın 
teşkilatlanma geleneğini geliştir-
miştir. Birliğin, kardeşliğin, dayanış-
ma ve hoşgörünün temsilcisi Ahilik, 
Anadolu halkının sanat ve meslek 
alanlarında yetişmelerini sağlayarak 
esnaflığın gelişmesini sağlamıştır. 
Halka hizmet amacıyla ahlak, eğitim, 
bilim, teşkilatlanma, kalite standart-
ları, denetim konularında toplum ya-
pısını düzenlemiştir.

Ahilik teşkilatıyla birlikte mesleki 
ahlak ve hakseverlik kavramlarının 
gelişmesiyle esnaf kültürünün de 
toplumdaki yeri ve önemi artmıştır. 
Bugün esnaftan sanayiciye kadar 
değişen dinamiklerle ticaretin, istih-
damın ve iktisadi gelişmelerin kay-
nağı, mazimizden gelen esnaf kültü-
rümüzdür.

Esnaf ve sanatkârlara sunu-
lan krediler ile ilgili bilgi vere-
bilir misiniz?

Esnaf  
bankacılığında  

son 15 yılda  
çağ atladık

Esnafımız  
geliştikçe,  
ülkemiz de  

gelişiyor

1938 yılında esnaf ve sanatkârları 
desteklemek amacıyla kurulan Halk-
bank, 80 yıllık tarihi boyunca üreten 
Türkiye’nin ve esnafın bankası olma 
misyonuyla faaliyetlerini sürdür-
müştür. Bankamız kurulduğu günden 
bu yana küçük işletmelere destek 
vermeyi birinci ilkesi olarak benim-
semiş, esnafımızla işbirliği içinde 
beraber büyümüştür. 

Türkiye, özellikle son 15 yılda esnaf 
bankacılığının gelişiminde benzer-
siz bir yol kat etmiş,  bu dönemde 
toplam 1,8 milyon esnaf ve sanatkâr, 
Halkbank’ın ayrıcalıklı Hazine faiz 
destekli kredilerinden yararlanmıştır. 
Bu dönem zarfındaki toplam Hazine 
faiz destekli kredi kullandırımı 90 
milyar TL’ye ulaşmıştır. 

Halkbank bugün sıfır faizle başlayan 
ve her türlü ihtiyaca uygun vade im-
kânı sunan kredi seçenekleri suna-
bilmektedir. 2002 yılında sadece 63 
bin esnafımız kredi kullanabilirken, 
bugün geldiğimiz noktada kredi kul-
lanabilen esnaf sayısı 486 bini geç-
miş, kredi bakiyesi  30,6 milyar TL’ye 

ulaşmıştır. 2002 yılında faizler yüzde 
47 seviyesindeyken, bugün geldi-
ğimiz noktada usta girişimci, genç 
girişimci ve kaybolmaya yüz tutan 
meslek kollarında faaliyet gösteren 
esnaf ve sanatkârlara sıfır faizli, di-
ğer meslek kollarındaki işletme ve 
yatırım kredilerimizde ise  yıllık yüz-
de 4 - 5 seviyelerindedir. 2002 yılın-
da 402 olan kooperatif sayısı bugün 
911’e ulaşmış, esnafın kullanabildiği 
kredi üst limiti 5 bin TL’den 200 bin 
TL’ye yükselmiştir.

Yine bir yenilik olarak, yakın zaman-
da esnafımızın kendi işyerlerini satın 
alabilmeleri amacıyla Hazine faiz 
destekli İşyeri Edindirme Kredimiz 
hayata geçmiştir. Esnafımız artık iş-
yeri alımında 10 yıla kadar vadeyle 
500 bin TL’ye kadar kredi imkânın-
dan yararlanabilmekte, esnaf ve sa-
natkârlarımız ihtiyaçları olan sıfır ki-
lometre araç alımında da 7 yıla kadar 
vadeyle 500 bin TL’ye kadar Hazine 
faiz destekli Taşıt Edindirme Kredisi 
kullanabilmektedir.
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Halkbank’ın esnaf ve 
sanatkârlara yönelik 
bakış açısı nedir?

Esnaf ve sanatkârların ge-
lişmesi ülkemizin kalkınma-
sında önemli bir rol oyna-
maktadır. Ahilik kültürüne 
dayanan çalışma ahlakı, 
esnaf ve sanatkârlarımızın 
dayanışma kültürü içinde 
dürüst, yenilikçi ve toplum 
için çalışmasına hizmet et-
mektedir. Ürün ve hizmet 
kalitesine verdiği önemle 
Halkbank, her zaman esna-
fın en güvendiği banka ol-
muştur. Ahilik kültürünün iyi, 
çalışkan, dürüst iş anlayışını 
prensip olarak benimseye-
rek sorumluluklarını yerine 
getirmeye devam etmiştir.

Biz Halkbank olarak, gelişen 
teknolojinin, değişen ya-
şam biçimleri ve alışkanlık-
ların, ustalık gerektiren ve el 
emeğine dayanan meslek-
ler için birçok zorluğu bera-
berinde getirdiğini biliyoruz. 
Esnafın değişen dünya ve 
değişen ekonomik koşulla-
ra ayak uydurabilmesi için 
gerçekçi, uygulanabilir ve 
sürdürülebilir çözümler ge-
liştirmeye devam ediyoruz. 
Esnafın ve KOBİ’lerin sorun-
larını dinlemek onlarla be-
raber çözüm üretmek adına 
“Üreten Türkiye” buluşma-
ları düzenleyerek ekonomi-
mizin büyümesine katkıda 
bulunuyor, bu projeyi “Esnaf 
Lokantaları Sohbetleri” ile 
birleştirerek esnafla işbirli-
ğimizi kuvvetlendiriyoruz.

Röportaj
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Esnafın  
çözüm ortağı 

olmayı 
sürdüreceğiz.

Son olarak, esnaf ve 
sanatkârlar camiasına 
yönelik ne söylemek 
istersiniz?

Ekonominin, fertlerden baş-
layarak toplumun en küçük 
unsurlarından en büyük 
kurumlarına kadar herke-
sin katılımıyla büyüdüğünü 
ve geliştiğini düşünüyoruz. 
Bankamızın finansal başa-
rılarında en önemli iş orta-
ğımızın, gücünü Ahilik ge-
leneğinden alan esnafımız 
olduğuna inanıyoruz. Halk-
bank olarak, dürüst, şeffaf, 
işbirlikçi yapımızla, 80 yıllık 
köklü geçmişimizden edin-
diğimiz tecrübeyle esnafın 
yanında ve onların değişen 
ekonomik koşullara ayak 
uydurabilmesi için çözüm 
ortağı olmaya devam ede-
ceğiz. 
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Esnaf ve sanatkârlar, işletme sayıla-
rının çokluğu ve ülke çapında istih-
dama sağladıkları katkı ile ülkemizin 
ekonomik ve toplumsal hayatında 
büyük öneme sahiptir. İstihdam ve 
üretimdeki paylarının yanı sıra, büyük 
sanayi işletmelerinin tamamlayıcısı 
olmaları ve nitelikli meslek elamanı 
yetişmesine katkı sağlamaları bakı-
mından ekonominin vazgeçilmez un-
surlarıdır. 

Esnaf ve sanatkârların çalışma şartla-
rının iyileştirilmesine ilişkin yürütülen 
politikalar, ekonomik ve sosyal kalkın-
manın dengeli biçimde dağıtılması 
ve sürdürülmesi için hayati önem arz 
ediyor. Bu bağlamda son bir yılda ver-
giden sosyal güvenliğe, istihdamdan 
kredi ve teşvike esnaf ve sanatkârlar 
yararına birçok adım atıldı. 

Esnaf ve sanatkârların kredi ve ke-
falet kooperatifleri aracılığıyla ya da 
doğrudan Halkbank’tan kullandıkları 
kredi üst limitleri arttırıldı. Hammad-
de ve döner sermaye ihtiyaçlarının 
karşılanmasına yönelik olarak kullan-
dırılan işletme kredisi şahıs üst limiti 
kooperatifin ve esnafın risk grubuna 
bağlı olarak 200.000 TL’ye yükseldi. 
İşyeri ve sıfır kilometre araç (otomo-
bil, kamyonet, kamyon, minibüs, mi-
dibüs, otobüs vs.) alımlarına yönelik 
olarak kullandırılacak yatırım kredisi 
şahıs üst limiti ise 500.000. TL’ye yük-
seltilerek 23.10.2017 tarihinden itiba-
ren uygulanmaya başlandı. 

Esnaf ve sanatkârların 2002 yılında 
Halkbank tarafından kullandırılan kre-
di miktarı sadece 153 milyon TL iken, 
bu tutar Eylül 2018 sonu itibarıyla 30 
milyar TL’yi aştı. 2002 yılsonu itibarıy-
la kredi kullanan esnaf sayısı ise 63 
bin 520 iken, bu sayı Eylül 2018 tarihi 
itibarıyla 486 bin ’in üzerine çıktı.

Esnaf ve sanatkârların en önemli 
rehberi olan Ahilik kültürünü gelecek 
nesillere aktarmak ve kalıcı bir eser 
meydana getirmek amacıyla yayım-

Esnaf ve Sanatkârların 
Kullandığı Kredi Üst 
Limitleri Artırıldı

Kredi  Miktarı ve 
Kredilerden Faydalanan 
Esnaf Sayısı Rekor 
Seviyelere Ulaştı

İngilizce Ahilik 
Ansiklopedisi Yayımlandı

Güncel

Esnaf ve 
Sanatkârlarımız İçin 

Çalışmaya Devam 
Ediyoruz
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6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 
esnaf ve sanatkârlar da dâhil olmak 
üzere vergisini düzenli ödeyen gelir 
ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 5 
puanlık vergi indiriminden faydalan-
ması sağlandı.

27 Mart 2018 tarihli ve 30373 sayı-
lı Resmi Gazetede yayımlanan 7103 
sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun-
da yer alan düzenlemeyle minibüs-
çülük mesleğinde faaliyet gösteren 
esnafın ödemesi gereken Motorlu 
Taşıtlar Vergisi azaltıldı.

Söz konusu kanunda yer alan hü-
kümle, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Ver-
gisi Kanununda yer alan minibüs ve 
otobüs tanımlarında belirtilen oturma 
yeri sayıları 2918 sayılı Karayolları Tra-
fik Kanunundaki tanımlar ile uyumlu 
hale getirildi. Böylece hem ulaştırma 

18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 
sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun” ile esnaf ve sanatkârlarımıza 

Son bir yılda  
vergiden sosyal güvenliğe, 

istihdamdan kredi ve teşvike esnaf 
ve sanatkârlar yararına  

birçok adım atıldı.

Vergisini Düzenli Ödeyen 
Esnaf ve Sanatkârlara 
5 Puanlık Vergi İndirimi 
Sağlandı

Minibüsçü Esnafın 
Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Yükü Hafifletildi

Sosyal Güvenlik Alanında 
Esnaf ve Sanatkârlara 
Birçok Destek Sağlandı

lanan, her yönüyle Ahiliği kuşatan ve 
başvuru kaynağı niteliği taşıyan 2 cilt 
ve 1380 maddeden oluşan Ahilik An-
siklopedisinin İngilizce versiyonu ha-
zırlanarak ilim dünyasının istifadesine 
sunuldu.

sektöründe çalışan esnafımızın üst 
dilimden ödemek zorunda kaldığı 
vergi yükü düşürüldü hem de Avrupa 
norm ve standartları sağlandı. Ayrıca 
Motorlu Taşıtlar Vergisinden ötürü ta-
şıtında tadilat yapması gereken araç 
sahiplerinin tadilat ve proje masrafları 
da ortadan kaldırıldı.  
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sosyal güvenlik alanında birçok im-
kân sağlandı:
• 5510 sayılı Kanun kapsamından çı-
karılan işyerlerine ilişkin olup işyerine 
ait borcun tamamının ödeme süresi 
31/12/2015 veya önceki bir tarihe iliş-
kin olduğu hâlde ödenmemiş sigorta 
primi, işsizlik sigortası primi, sosyal 
güvenlik destek primi ve idari para 
cezası asılları ve fer’ilerinin kanunda 
belirtilen meblağ aşmayan tutarları-
nın tahsilinden vazgeçildi.
• Esnaf ve sanatkârların sosyal gü-
venlik destek primi borçları ve bu 
borca bağlı gecikme cezası, gecikme 
zammı gibi fer’i alacakları silindi.
• 60 günden fazla borcu olan esnaf 
ve sanatkârların bu borçlarını yapılan-
dırmaları durumunda genel sağlık si-
gortasından yararlanmaları sağlandı.
• 2018 yılı Mart ayı ve önceki aylara 
ilişkin olan sigorta primi, emeklilik 
keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik si-
gortası primi, sosyal güvenlik destek 
primi borçlarının Kanunda belirtilen 
süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu 
alacaklara uygulanan gecikme cezası 
ve gecikme zammı gibi fer’i alacakla-
rın tamamının tahsilinden vazgeçildi.
• Mükellefiyet başlangıç tarihi itiba-
rıyla 18 yaşını doldurmuş, 29 yaşını 
doldurmamış ve kazanç istisnasın-

31 Mart 2018 tarihi itibarıyla ödenme-
si gerektiği halde 18 Mayıs 2018 ta-
rihine kadar ödenmemiş olan 5362 
sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek 
Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre 
esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları 
odalara olan aidat borçlarını belirle-
nen şartlarda ödemeleri halinde bu 
borçtan doğan gecikme zamlarının 
silinmesine imkân sağlandı. Aynı im-
kân, odaların birlik ve üyesi oldukları 
federasyonlara, birlik ve federasyon-
ların Konfederasyona olan katılma 
payı, esnaf ve sanatkârların meslek 
eğitimini geliştirme ve destekleme 
fonu borç asıllarından doğan gecik-
me zamları için de getirildi. Bu bağ-
lamda, borcun ödenmemiş kısmının 
birinci taksitinin Temmuz ayı sonuna 
kadar, kalanının aylık dönemler ha-
linde ve azami toplam 6 eşit taksitte 

Ulaştırma sektöründeki esnafa sağla-
nan ÖTV muafiyetine ilaveten ikinci el 
araçların trafikten çekilmesi ve yeni 
araç alımının da teşviki amacıyla, 31 
Aralık 2019 tarihine kadar uygulanmak 
üzere; 16 yaş ve üzerindeki otomobil, 
panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet 
ve kamyonların, ihracatı veya imha 
merkezlerine teslim edilmek suretiyle 
trafikten kaydı silinerek hurdaya ay-
rılması karşılığında, araç sahiplerine 
yurt içinden yeni araç alımında 10 bin 
lirayı geçmemek kaydıyla ÖTV indiri-
mi sağlanabilmesi imkânı getirildi.

İmalat sektöründe çalışan esnaf ve 
sanatkârlara, 2018 yılında uygulan-
mak üzere, 18 yaşından büyük ve 
25 yaşından küçük en fazla iki kişi 
ilave istihdam sağlamaları halinde 
gelir vergisi stopajı, damga vergisi, 
sosyal güvenlik primi ve asgari ücret 
üzerinden iki ayda bir ücret deste-
ği verilmeye başlandı. Ayrıca 2020 
sonuna kadar (1 Ocak 2018- 31 Aralık 
2020 döneminde) işe alınan sigortalı-
lar nedeniyle ilave istihdam sağlayan 
işverenler için 12 ay süreyle, gelir ver-
gisi stopajı, damga vergisi ve sosyal 
güvenlik primi teşviki getirildi. İmalat 
ve bilişim sektöründe faaliyet göste-
ren iş yerlerinde ilave işe alınacaklar 
için ise daha yüksek tutarda sosyal 
güvenlik primi desteği sağlandı.

Esnaf ve Sanatkârlar 
ile Meslek Odalarının 
Borçlarına ilişkin Gecikme 
Zamları Silindi

16 Yaşından Büyük 
Araçlara Hurda Teşviki 
Getirildi

Esnaf ve Sanatkârlara 
İlave İstihdam Desteği  
Sağlandı

Güncel

dan faydalanan genç girişimcilerden 
1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa 
sigortalı sayılan gerçek kişilerin prim-
lerinin 1 yıl süreyle Hazinece karşılan-
ması sağlandı.

ödenmesi halinde, bu alacaklara uy-
gulanan gecikme zamlarının tahsilin-
den vazgeçildi. 
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Anadolu’nun bereketli top-
rakları sayısız medeniyete 
ev sahipliği yapmış, kültü-

rel miras açısından tarihin en zengin 
toprakları olagelmiştir. Uygarlıkla-
rın yaşayışları ile bıraktıkları kültür 
ve medeniyet sonraki toplumların 
hayatlarını kolaylaştıran önemli 
ipuçları vermiştir. Tarihin her dö-
neminde insanlar keşfetmiş, icat 
etmiş ve üretmiştir. Hayatlarını 
kolaylaştıracak şeyleri toprak-
larındaki hammaddeyi kullanarak 
üretmeyi başaran insanoğlunun bu-
luşları onların kültür ve medeniyetleri 
hakkında bize değerli bilgiler sun-
makla kalmamış aynı zamanda bu-
gün dahi kullandığımız bazı ürünlerin 
yapım tekniğini bizlere öğretmiştir.  

Anadolu’da beş bin yılı aşkın bir sü-
redir altın ve gümüş madeni zanaat-
kârların ellerinde şekillenmiş, Bizans 
dönemi ve İstanbul’un fethi sonra-

sında özellikle de 16. yy.’dan itibaren 
Anadolu’dan gelen gümüş ustalarının 
Kapalıçarşı çevresine yerleşmeleri 
ile gümüş işleme sanatı oldukça ge-
lişmiş bu dönemlerde sayısız özgün 

eser meydana getirilmiştir. 18. yy.’da 
ise gümüş ustaları Topkapı Sarayı’nın 
içinde üretim yapmaya başlamış-
lardır. Bu süreçte en hünerli ustalar 
çıraklık ve kalfalık merhalelerinden 
geçmiş, kendileri de çok sayıda usta 
yetiştirmiştir.

Gümüş eşya sanatkârlarınca 
üretilen eserler tarihin pek çok 
dönemine ışık tutmuş, üretilen 
eserler kullanım alanları itibariy-

le hayatları kolaylaştırmış, yeni 
hammaddelerle üretilen ürünlerin 

kullanımındaki artışla zamanla birer 
süs eşyası halini almıştır. Bugün bir-
çok ev ve ofiste gümüş hammaddesi 
kullanılarak ustaların ellerinde şekil-
lenmiş bir objeyi bulmak mümkün-
dür. Ülkemizin bazı bölgelerinde icra 
edilen bu sanatın en önemli örnekleri 
yüzlerce yıldır İstanbul Tarihi Yarıma-
da da bulunan atölyelerde imal edil-
miştir. Bugün bu atölyelerin büyük bir 

Hünerli Ellerde Hayat Bulan Maden:

Çağatay Yasin KARABOĞA 
Ahilik ve Şura Dairesi Başkanı

Gümüş

Dosya
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bölümü Kapalıçarşı ve çevresindeki 
hanlarda bulunmaktadır. Bu hanlar-
dan en önemlilerinden birisi de Büyük 
Yeni Han’dır.

Büyük Yeni Han İstanbul’da Bakırcı-
lar’dan Mahmutpaşa’ya inen Çakmak-
çılar yokuşu üzerinde XVIII. yüzyılda 
yapılan bir ticaret hanıdır. Beyazıt’tan 
Sultanhamam’a dik bir yokuş halin-
de inen Çakmakçılar Yokuşu’nun sağ 
kenarında ve XVII. yüzyılda yapılan 
Büyük Vâlide Hanı’nın alt köşesi kar-

şısındadır. Üst tarafında Sandalyeciler, 
alt tarafında Çarkçılar, arkasında ise 
Tarakçılar sokaklarının çevrelediği bir 
alan üzerinde kurulmuştur. Osmanlı 
Padişahı III. Mustafa tarafından, yaptı-
rılmıştır. Han üç katlıdır. Kare kesitli taş 
pâyelere oturan tuğla yuvarlak ke-
merli koridorların arkalarında odalar 
sıralanır. Girişin kalın demir levha kaplı 
ahşap kapı kanatları halen durmakta-
dır. Büyük Yeni Han yapıldığında içe-
ride sarraf dükkânlarının bulunduğu 
ve Emniyet Sandığı’nın kuruluşundan 
itibaren bir süre Han’ın üst katındaki 
odalarda çalıştığı bilinmektedir. (Tür-
kiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 
Cilt:06 Sayfa:518)

Mesleği icra eden zanaatkârlar; ajur, 
dövü, kakma, kum dökümü, sıvama, 
mıhlama, savat, mine, döküm, kalem 

işçiliği gibi geleneksel teknikleri kul-
lanarak eserlerini imal etmekte, nihai 
eserler tamamen el emeği bir üretim 
süreci sonunda ortaya çıkmaktadır. 

Bazıları yüz yıllar önce uygulanan 
üretim tekniklerinin devam ettirilme-
si mesleğin geleneksel bir sanat kolu 
olduğunun en önemli göstergelerin-
den biridir. Buna ilaveten hammad-
deden nihai ürün ortaya çıkana kadar 
geçen süreçte kullanılan malzemeler 
dahi (çekiç, örs vb.) o malzemeleri 
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kullanan ustaları tarafından imal edil-
mektedir. Ustalar her çekicin her ele 
uymadığını bu manada en iyi aletin 
ustasının kendi elinden çıkan alet 
olduğunu, mesleği öğrenirken kendi 
el aletlerini de kendilerinin yapması 
gerektiğini çırak ve kalfalarına öğüt-
leyegelmiştir. 

Bir sanatın kaybolmaması adına gü-
müşe hayat veren aletleri araştırmak 
için İstanbul’a gelen japon heyetin 
aktardığı hikaye etkileyicidir. Heyet, 
Japonya’da yaptıkları araştırma sıra-
sında, köyünde eğe imalatı yaparak 
yaşayan yaşlı bir usta bulduklarını, 
ustaya şehirdeki okulda gençlere bu 
sanatı öğretmesi karşılığında kendi-
sine her türlü desteği vereceklerini 
söylemelerine rağmen, ustanın bu 
teklifi reddettiğini ve köyünden ay-
rılmadığını, ustanın ancak köyünde 
bu sanatı öğretebileceğini söylemesi 
üzerine de köye bir akademi kurduk-

larını ve mesleğin devamını sağladık-
larını anlatmıştır. Bir öykü aletlerin sa-
nat eserinin ortaya çıkmasına hizmet 
edişini aktarırken, aletin kendisinin 
yapımı bir başka sanat dalının öykü-
sünü tasvir etmektedir. El emeği ile 

üretilen gümüş ürünlerin doğasında 
farklılık vardır. Her eser ustasının ye-
teneği ve hayal gücü çerçevesinde 
şekillenir. Vurulan her çekiç darbe-
si eseri şekillendirirken ustasındaki 
duygu birikimini de dışarı yansıtır. 

Her ne kadar ajur, dövü, kakma, mıh-
lama, savat, mine, döküm, kalemkâr-
lık gibi tekniklerin birden fazlasının 
uygulanması noktasında ehil ustalar 
hala bulunsa da, bir ürünün ortaya 
çıkmasında genellikle birden fazla 
tekniğin uygulanması nedeniyle fii-
len eser her ayrı teknik için kendi us-
tasının tezgâhından geçmekte, esere 
her bir usta kendi sanatını işlemekte, 
çok sayıda ustanın el emeği ve alın 
teri olan, bir başka ifade ile başka ha-
yatların değdiği nihai eserin kıymeti 
de o derece artmaktadır. 

Bazı eserler vardır ki birkaç ustanın 
onlarca yılını almış bir sanat eseri ola-

Her eser ustasının yeteneği  
ve hayal gücü çerçevesinde şekillenir. Vurulan her 

çekiç darbesi eseri şekillendirirken ustasındaki 
duygu birikimini de dışarı yansıtır.

Dosya
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rak varlığını korumaktadır. Meslekte 
ustaların kendi sanatlarını yaparken 
oluşacak kusur ve hataların ancak o 
usta tarafından düzeltilebileceğine, 
yere düşen bir eserin ise satıldığına 
yani beğeneni tarafın-
dan muhakkak alınaca-
ğına inanılır. Zengin tarih 
ve kültür hazinemizin 
güzide parçalarından bi-
risi olan bu sanatın de-
vamlılığının sağlanması 
ve gelecek kuşaklara ak-
tarılması oldukça önem-
lidir. Yalnızca el işçiliği ile 
mesleği icra etmeye ça-
lışan ustaların sayısının 
çok azaldığı ve yerlerine 
de yenilerinin yetişme-
diği bilinmektedir. Gü-
müş eşya el sanatlarının 
branşlarını tespit etmek 
ve bu branşlarda faaliyet 

gösteren sanatkârların envanterlerini 
çıkartmak amacıyla çalışmalar yapan 
dernekler kurulmuş olsa da, mesle-
ğin branşlarında ihtiyaç duyulan sa-
natkârların yetiştirilmesini sağlamak 

amacıyla eğitim faaliyetlerinde bu-
lunmak, ilgili kurumlar ve üniversitele-
rin bazı bölümleri ile mesleğin yaşa-
tılması için ortak çalışmalar yapmak 
gerekmektedir.



44

Esnaf Ve Sanatkârlara Yönelik
Pazarlama ve Markalaşma  

Projesi

Esnaf ve sanatkârlar gerek 
ekonomiye katkıları gerekse 
sosyal ve kültürel hayattaki 

rolleri itibariyle ülkemizin vazgeçil-
mez bir parçasını teşkil etmektedirler. 
Ülkemizde faaliyet gösteren esnaf 
ve sanatkârların dünyadaki rekabetçi 
ve yenilikçi ortama uyum sağlaması 
zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda, 
esnaf ve sanatkârların söz konusu or-
tama uyumunu sağlamak amacıyla, 
pazarlama ve markalaşmanın geliş-
tirilmesi anlamında açılım sağlanma-
sının esnaf ve sanatkârlar açısından 
faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 

Pazarlama, belirli faaliyetlerin maddi 
kara dönüştürülmesi için yürütülen 
bir süreçtir. Bu süreçte, pazarla ilgili 
fırsat ve araştırmalar yapılacak, hedef 
kitle tespit edilecek, ürün tüketiciye 

farklılıklarıyla birlikte kabullendirile-
cek, ürünün yapısı, modeli, rengi ve 
fiyatı gibi hususlar belirlenecek, son 
aşamada ise ürün veya hizmete iliş-
kin geri bildirimler alınacak ve rapor-
lanacaktır.  Yani, pazarlamaya, ürünün 
üretiminden dağıtımına, dağıtımın-
dan son tüketiciye ulaştırılmasına 
kadar izlenen bir süreç denmesi yan-
lış olmayacaktır. Konuyu bir örnekle 
açıklayacak olursak, bir ayakkabı iş-
letmesinin üreteceği model için pi-
yasa araştırması yapması, malzeme 
seçimi, üretimi, tanıtımı, pazar yeri 
bulması, müşteri hizmetleri sağlama-
sı ve ürünü satışa sunması, satması 
ve satış sonrası destek vermesi bir 
pazarlama örneğidir. Bu süreç çok 
boyutlu bir çalışma olup, üretimden 
önce başlayıp, satıştan sonra da de-

vam edecektir. Diğer bir anlatımla pa-
zarlama, pazar oluşturma ve pazara 
ürün çıkartarak satışa çevirme aktivi-
tesidir. 

Markalaşma ise pazarlanabilen ve sa-
tışa sunulan her ürün veya hizmetin 
kendi ayırt edici özelliğinin ön plana 
çıkartıldığı süreç olarak tanımlana-
bilir. Bu süreçte, ürün ve hizmetlere 
ilişkin kendine özgü ve dayanıklı al-
gılar yaratılmaktadır. Bununla birlikte, 
markalaşma, kaliteyi ve güveni de 
temsil etmektedir. Birçok insan mar-
kaları büyük şirketlerle bağdaştırsa 
da en küçük girişimler bile markalaş-
ma tekniklerini kullanarak sonuç elde 
edebilecektir. Örnek vermek gerekir-
se, esnaf ve sanatkâr kim olduğunu 
ve eserlerinin nereden geldiğini an-
latarak ürünlerine kendi tasarladığı 

Nuray Çelik CEYLAN
Strateji Geliştirme ve Finansman Dairesi Başkanı

Dosya



etiketi koyduğunda, aslında işini mar-
kalaştırmış olacaktır. Sonuç itibarıyla, 
markalaşma sayesinde, ürünlere iliş-
kin akılda kalıcılık ve bağlılık artacak, 
yeni bir imaj oluşacak, markalaşmayı 
başaran ürünler sayesinde büyüme 
sağlanacak, karlılık artacak, işletme 
daha değerli bir hal alacak ve tüketi-
cilerin ürüne ilişkin güveni artacaktır.

Bu anlamda, esnaf ve sanatkârların 
rekabetçi ve yenilikçi ortama uyum 
sağlayabilmesi için gerekli olan de-
ğişim ve dönüşümün, yukarıda be-
lirtilen, pazarlama ve markalaşma 
süreçlerinin de dikkate alınması, bu 
konularda kapsamlı ve özenli çalış-
malar yapılması suretiyle sağlanabi-
leceği net olarak anlaşılmaktadır. Bu 
itibarla, esnaf ve sanatkâr işletme-
lerine yönelik politika ve programlar 
geliştirmek ve mevcut uygulamaları 
iyileştirilmek amacıyla Ticaret Bakan-
lığı tarafından esnaf ve sanatkârlara 
yönelik olarak Pazarlama ve Marka-
laşma Projesi (PAMAP) hazırlanmış ve 
2017 yılı itibariyle hayata geçirilmiştir. 

Söz konusu projenin temel dayana-
ğını, Bakanlığımızın görevleri arasında 
yer alan “Esnaf ve sanatkârların so-
runlarını tespit etmek, çözüm öneri-
leri geliştirmek ve ilgili kurumlar nez-
dinde girişimde bulunmak, rekabet 
güçlerinin artırılması, araştırma, ge-
liştirme ve yenilikçilik yeteneklerinin 
geliştirilmesi, pazarlama, hammadde 
ve tezgâh temini amaçlarıyla teşvik 
ve destekler vermek” oluşturmak-
tadır. Söz konusu proje, ihracat po-
tansiyeli bulunan esnaf ve sanatkâr 
işletmelerinin özellikle pazarlama ve 
markalaşma konularına odaklanmak 
suretiyle uluslararası rekabet kabiliyet-
lerinin artırılması genel hedefi çerçeve-
sinde yürütülmektedir. 

• Esnaf ve sanatkârların pazar-
lama, markalaşma ve uluslara-
rasılaşma konularında mevcut 
durumlarını ve ihtiyaçlarını tes-
pit etmek,

• İhracata yönelik ülkemizdeki 
prosedürleri tespit etmek ve 
sistematik olarak incelemek,

• Yurt içi ve yurt dışı fuarlara 
ilişkin süreçleri ve prosedürleri 
tespit etmek ve incelemek,

• Esnaf ve sanatkârların proje 
kapsamındaki konulara ilişkin 
eğitim ve danışmanlık ihtiyaç-
larını ve olası maliyetleri belir-
lemek,

• Tespit edilen meslek kolların-
da pazarlama, markalaşma ve 
uluslararasılaşma kabiliyetleri 
artırabilmek adına ülkemizde 
var olan mekanizmalar ve yürü-
tülen politikaları tespit ve analiz 
etmek,

• Dünya’daki KOBİ’ler ve ülke 
bazında yürütülen markalaşma 
çalışmalarını incelemek,

• İşletmelerin bir araya gelerek 
iş ilişkileri kurdukları iş/ekonomi 
forumlarının tespit etmek,

• Proje kapsamdaki sektörler 
özelinde ya da proje amacına 
uygun olarak farklı sektörlerde 
diğer ülkelerdeki iyi uygulama-
ları tespit edilmek ve yerinde 
incelemek,

• Proje kapsamında yapılan ça-
lışmalarda elde edilen veriler 
derlenerek sektörlerin rekabet 
gücünün arttırılmasına yönelik 
olarak pazarlama, markalaşma 
ve uluslararasılaşma konuların-
da kamu kurum ve kuruluşları, 
meslek kuruluşları, sivil toplum 
kuruluşları ile esnaf ve sanat-
kârlarca yapılması gerekenleri 
tespit etmek,

• Projeden elde edilen bilgiler 
ile esnaf ve sanatkârlara yönelik 
olarak basit, yalın bir şekilde ha-
zırlanmış olarak ihracat rehberi 
hazırlamak,

• Proje süresince elde edilen 
bilgi ve deneyimlerle, Bakanlı-
ğımızın daha sonra uygulamayı 
planladığı ve esnaf ve sanatkâr-
lar ile ilgili kesim temsilcilerinin 
de katılım sağlayabileceği olası 
faaliyetlere ilişkin planlamayı 
yapmakır.

Ülkemizde  
esnaf ve sanatkârlara  

yönelik olarak yürütülen bu  
projeyle hedeflenenler: 
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Bu hedefler doğrultusunda, projenin 
tüm esnaf ve sanatkârları kapsa-
mak yerine ihracat potansiyeli bu-
lunan meslek kolları içinden seçile-
cek sektörler özelinde yürütülmesi 
kararlaştırılmıştır. Proje kapsamında, 
sektörlerin belirlenmesi aşamasında, 
ihracat yapan esnaf ve sanatkar sayı-
sı,  gerçekleştirilen ihracat miktarı ile 
Esnaf ve Sanatkârlar Özelinde Sektör 
Analizleri Projesi sonuçları dikkate alı-
narak projenin; makine ve aksamları, 
hazır giyim ve konfeksiyon, mobilya, 
mücevherat,  deri ve deri mamulleri 
sektörleri özelinde yürütülmesi uy-
gun bulunmuştur.

Aşağıdaki tablo kapsamında, esnaf 
ve sanatkâr meslek kolları bazında-
ki ihracat verilerinin toplulaştırılarak 
yapılan analizinde, söz konusu beş 
sektörün toplam ihracat tutarının 
yaklaşık % 48’ini, ihracat yapan esnaf 
ve sanatkâr işletmelerinin de yaklaşık 
% 37’sini oluşturduğu görülmektedir.

Belirlenen sektörler bazında, proje-
nin uygulanması sürecinde yapılma-
sı planlanan çalışmalar aşağıda dört 
ana başlık altında toplanmıştır.

Bu başlık altında, aşağıda bahsedilen 
faaliyetler yürütülmek suretiyle veri ve 
bilgi derlemesi çalışması yapılmakta-
dır. Söz konusu çalışmalar sonucunda, 
esnaf ve sanatkârların sektörlerinde-
ki pazarlama, markalaşma ve ihracat 
potansiyeli konularında öne çıkan hu-
suslar tespit edilmektedir. 
Söz konusu faaliyetler;
a) Sektör analizi çıktılarının 
değerlendirilmesi,
b) Dış ticaret verilerinin analizi,
c) Mevzuat incelemesi,
d) Fuar incelemeleri,
e) Online ihracat imkânlarının 
araştırılması,
f) Eğitim ve danışmanlık hizmetleri 
incelemeleri,
g) Markalaşma programları 
incelemeleri,
h) İş/ekonomi forumları incelemeleri,
i) İyi uygulama incelemeleri,
j) Yurtiçi fuar ziyaretleri,
k) Odak gruplar,
l) Uzman görüşmeleri 
çalışmalarından oluşmaktadır.

1. Literatür İnceleme, Veri ve 
Bilgi Derleme Çalışması

Mobilya

138.191.262

138.845.766

176.963.728

333.348.634

41.733.962

829.083.352

1.744.470.140

Belirlenen Sektörler

Makine ve Aksamları

Hazır Giyim ve Konfeksiyon

Mücevherat

Deri ve Deri Mamulleri

Sektörler Toplamı

GENEL TOPLAM

İhracat Yapan Esnaf ve  
Sanatkâr Sayısı

889

867

740

313

252

3.061

8.196

Toplam İhracat  
Miktarı ($)

Dosya
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Proje kapsamındaki faaliyetlerde Es-
naf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü 
personelinin projenin tüm aşamala-
rındaki etkinliğini ve verimliliğini artır-
mak üzere Proje Yönetimi, Dış Ticaret, 
Pazarlama ve Markalaşma-Patent ko-
nularında eğitim alması sağlanmıştır.

Proje kapsamında yapılan çalışma-
larda elde edilen veriler derlenerek 
sektörlerin rekabet gücünün arttı-
rılmasına yönelik olarak pazarlama, 
markalaşma ve ihracatın artırılması 
konularında kamu kurum ve kuruluş-
ları, meslek kuruluşları, sivil toplum 
kuruluşları ile esnaf ve sanatkârlarca 
yapılması gerekenler tespit edilmek-
tedir. Bu kapsamda aşağıda bahsedi-
len faaliyetler yürütülerek veri ve bilgi 
derlemesi yapılmaktadır.
a) Esnaf ve sanatkârlara yönelik 
ihracat rehberi hazırlanması
b) Uygulama fazı faaliyetlerinin 
belirlenmesi 
c) Sonuç raporunun oluşturulması

2. Projede Görevli  
Personelin Proje ile İlgili 
Konularda Eğitim Alması

4. Modelleme ve  
Uygulama Adımlarının 

Belirlenmesi

3. Yurtdışı İncelemeleri

Bu aşamada, proje kapsamındaki 
sektörler özelinde ya da proje ama-
cına uygun olarak farklı sektörlerde 
diğer ülkelerdeki iyi uygulamalar ile 
markalaşma politika, uygulama ve 
desteklerinin tespit edilmesi ve in-
celenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca, 

kapsamdaki sektörlerde düzenlenen 
ulusal ve uluslararası fuarların ince-
lenmesi, bu fuarlara ilişkin bilgilerin 
toplanması, esnaf ve sanatkârlar ve 
küçük işletmeler açısından bu fuar-
lara katılımlarda yükümlülüklerin ve 
olası maliyetlerin belirlenmesi, bu 
fuarlara fuar katılım organizasyonu 
düzenlenmesi durumunda alınması 
gereken tedbirler, uyulması gereken 
prosedürler, olası hizmet alımı ihti-
yaçlarının belirlenmesi ve bunlara 
ilişkin olası maliyetler gibi unsurların 
belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu kap-
samda aşağıda bahsedilen faaliyet-
ler yürütülerek veri ve bilgi derlemesi 
yapılmaktadır.
a) Masa başı araştırmaları
b) Yurtdışı fuar ve iyi uygulama ince-
leme ziyaretleri

Proje kapsamında, sektörlerin  
belirlenmesi aşamasında, ihracat yapan esnaf ve  
sanatkar sayısı,  gerçekleştirilen ihracat miktarı  

ile Esnaf ve Sanatkârlar Özelinde Sektör Analizleri 
Projesi sonuçları dikkate alınarak projenin;  

makine ve aksamları, hazır giyim ve konfeksiyon, 
mobilya, mücevherat, deri ve deri mamulleri sektörleri 

özelinde yürütülmesi uygun bulunmuştur.
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İlhan POLAT
Ticaret Uzmanı

İslâm dünyasında tasavvuf çevrele-
rine ve meslekî teşekküllere nüfuz 
eden fütüvvet kavramını konu edinen 
ve giderek bu teşekküllerin bir çeşit 
nizâmnâmesi hüviyetine bürünen ri-
salelere genellikle fütüvvetnâme adı 
verilmektedir. Bu risalelere Arapça’da 
“kitâbü’l-fütüvve”, Farsça ve Türk-
çe’de “fütüvvetnâme” denilmekle bir-
likte bu iki isim arasında dikkate de-
ğer bir fark bulunduğunu unutmamak 
gerekir. Bu tür eserlerin kendilerine 
has isimleri olsa bile çok defa esas 
isimleri unutulmakta ve fütüvvetnâ-
me olarak anılmaktadırlar. 

İslam ve Türk coğrafyasında birçok 
fütüvvetname yazılmıştır.1 Türkçe fü-
tüvvetnemelerin en önemlilerinden 
birisi ise Alaaddin el-Hüseyin er-Ra-
zavi (Razavi)  tarafından yazılan Mif-
tahü’d-Deka’ik fi Beyan’il-Fütüvve 
ve’l-Haka’ik2  (kısaca Fütevvet-name-i 
Kebir) adlı eseridir. 

Bu makalede er-Razavi’nin Fütev-
vet-name-i Kebir adlı eserinde belir-
tilen şed kuşatma usulüne değinece-
ğiz. Eserin, 2014 yılında Türkiye Yazma 
Eserler Kurumu Başkanlığı tarafında 
günümüz Türkçesi’ne aktarım ve tıp-
kıbasımı yapılmıştır.3

Fütevvet-nâme-i Kebîr 

Kitap, Besmele, Allah’a hamd ve ne-
bilerin en şereflisi Hz. Muhammed 
Mustafa’ya (sav)  salat ve selam ile 
başlamaktadır. Müellifi tanıtıldıktan 
sonra eserin Kuran’ı Kerim’e ve Sün-
net’e uygun olduğu belirtir. Daha son-
ra da kitabı okuyanlardan hayır duası 
istenir. Bundan sonraki kısımlarda 
helvanın4 taksim edilmesinin hangi 
peygamberler zamanından kaldığı 
delilleri ile ifade edilir. Bu peygam-
berler Hz. Âdem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim 
ve Hz. Muhammed’tir. İlk kısımda Hz. 
Âdem’in elbisesi alınarak Cennetten 

sürülmesi, ağlayarak tövbe etmesi5  
ve bağışlanarak Cebrail tarafından 
fütüvvet hırkası giydirilmesi6  anla-
tılır. Sonra fütüvvetin Hz. Âdem’den 
oğlu Hz. Şit’e ve onun oğullarından Hz. 
Nuh’a kadar geldiği anlatılır. Fütüvvet 
silsilesi oğuldan oğula Hz. İbrahim’e, 
ondan Hz. İsmail’e, sonrasında Hz. 
Muhammed’e erişir. Burada Hz. Mu-
hammed’in Miraç’a çıkışı ve Cebrail 
tarafından şed kuşatılması anlatılır. 
Sonrasında sırasıyla Hz. Peygamberin 
Veda Haccı’ndan dönüşte Gadır-i Hum 
denilen vadide Hz. Peygamberin Hz. 
Ali’nin belinin bağlanması, Hz. Ali ta-
rafından 17, Selman-ı Farisi tarafından 
55 kişinin belinin bağlanması ve ica-
zet verilmesi anlatılır. Buradan itibaren 
fütüvvet aksamı ve tarikatın adabına 
dair kısımlar anlatılmakta, şed bağla-
mak, müride tuğ, alem ve çerağ hava-
le kılınması, bazı soru ve cevaplarının 
beyan edilmesi ve mahfillerde oku-
nacak dua ile sona erer.7

Ahilikte
Şed Kuşatma Töreni

Dosya
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 Hz. Peygamberin Hz. Ali’ye 
Şed Bağlaması

Hz. Peygamber şed kuşatmadan 
önce şu duayı okumuştur:

“Allâhumme innî eşheduke ve eşhedu 
enbiyâ’eke ve melâ’iketeke ve hama-
lete ‘arşike ve sükkâne seb’i semâvâti-
ke ve ardake ve mâ fîhinne ve mâ 
fevkahunne ve mâ tahtehunne ve 
mâ beynehunne ve mâ tahte’s-serâ 
bi-enneke ente Allâhu’l-Meliku’l-Kud-
dûsü’s-Selâmü’l-Mü’minü’l-Mühey-
minü’l-Azîzü’l-Cebbâru’l-Mütekebbir 
Hâlikî ve Râzikî rakîbun Rabbî ve Rab-
bi külli şey’in vahdehû lâ şerike leh 
tebârekte ve te’âleyte ‘ammâ yekû-
lu’z-zâlimûne ‘uluvven kebhalaka 
îrâ.”8   

Hz. Peygamber Hz. Ali’yi yanına ça-
ğırır, Hz. Ali, Peygamberin karşısında 
elini bağlayıp durur. 

Hz. Peygamber, kendisine Miraç’ta 
giydirildiği belirtilen “taç, hırka ve 
şeddi” Hz. Ali’ye giydirir. Hz. Ali’ye dua 
ettikten sonra başına “amame9” giy-
dirdi. Taç üstüne sarılmış iki taylasâ-
nı10  vardı.

Peygamber Hazretleri şu ayeti okur;

“Ellezîne yekûlune Rabbenâ innenâ 
âmennâ fagfir lenâ zunûbenâ ve 
kınâ azâben nâr. Es-sâbirîne ve’s-sâ-
dıkîne ve’l-kânitîne ve’l-münâfikîne 
ve’l-müstağfirîne bi’l-eshâri şehidal-
lâhu ennehû lâ ilâhe illâ huve’l melâ’i-
ketu ve ulu’l-‘ilmi kâ’imen bil-kıst. Lâ 
ilâhe illâ huve’l-‘Azîzü’l-Hakîm. İn-
ne’d-dîne ‘indâllâhi’l İslâm.”11

Sonrasında da “Ya Ali, bu kuşak Miraç 
gecesi Cebrail’in bana kuşattığı ku-
şaktır. Ben dahi senin beline kuşattım, 
der.  

Sonrasında Hz. Peygamber; “Elhamdu 
lillâhillezî halaka Âdeme ey halaka-

hu bi-kudretihi ve ce’alahu halîfeten 
bi-hikmetihi ve ersele Cebrâ’île li-şed-
di vastihi ve ba’de mâ ehaze’l-‘ahde 
aleyhi ve evsâhu bi-emri bi’l-ma’rûfî 
ve’n-nehyi ‘ani’l-münkeri ve ekkede 
aleyhi kâle yâ eyyuhe’n-nâsu şud-
dû evsâtakum fî sebîlillâh li’l-cihâdi 
ve’t-tâ’ati ve li-rıdâillâhi ve li-ahkâ-
mi’ş-şerîati ve’t-tarîkati ve li’l-ahkâ-
mi’l-ilâhiyyeti va’lemû enne’s-sırâte 
‘ukbe lâ yakta’uhâ ille’l-futyânu sâdı-
ku’l-lisâni va’lemû rahimekumullâhu 
enne’l-futuvvete kâ’idetün şerîfetün 
ve râbıtatun latîfetün ve hiye şi’ârî 
ve şi’ârul-enbiyâ’i ve’l-murselîn ve 
disâru’l-evliyâi ve’l-muttakîne min 
ba’di ve ene fetâ ibnu’l-fetâ ehu’l-
fetâ ebu’l-fetâ.12 Kema kâlallâhu Teâlâ 
yâ eyyuhe’l-lezîne âmenu’s-birû ve 
sâbirû ve râbitû ve’t-tekullâhe le-‘al-
lekum tuflihûn.13” der. 

Kuşağı ilk düğümü atarken, “Allâhu 
Ekber” der ve sonrasında “Bismil-
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“Ey  
inananlar! 
Bugün 
İslam’da 
kardeşlik 
günüdür, 
ikişer ikişer 
kardeş 
olun, çünkü 
mümin 
kardeşiyle 
çoktur.”

Hz. Muhammed 
(s.a.v.)

lâh ale’t-tahkîk ve’l-hamdu lillâhi 
ale’t-tevfik14”der, ikinci düğümü atar-
ken “Ya Cebrail” der, üçüncü düğü-
mü atarken “Ya Muhammed Mustafa 
(sav)” der ve sonrasında düğümlerin 
ucunu dışarıya döndürür. 

Kuşağın bağlanmasından sonra, iki 
eliyle kuşağı tutarak, “Mektûbun ‘alâ 
babi’l-cenneti lâ ilâhe illallâhu Mu-
hammedun Rasûlullâhi.15” “Kad et-
memtu leke ve ekmeltuke ve ahlef-
tuke ve eceztu leke yâ Alî.16” der.

Sonrasında Hz. Ali’yi çekip seccadeye 
oturtur. Diğer ashap ta yerlerine otu-
rurlar. Sonrasında Rasûlullâh; “Ey ina-
nanlar! Bu gün İslam’da kardeşlik gü-

nüdür, ikişer ikişer kardeş olun, çünkü 
mümin kardeşiyle çoktur.17” der. Tüm 
orda bulunan ashap ta “duyduk ve 
itaat ettik” derler. Böylece şed kuşat-
ma ve el verme töreni sona ermiş olur.

KAYNAK
1   Bunlardan bazılar şunlardır: Es-Sülemi, 
es-Sühreverdi, en-Nakkaş el-Hartburti, 
Fütüvvetname-i Bektaşiyye, Fütüvvetname-i 
Ahengeran, Fütüvvetname-i Ca’fer-i Sadık, 
Fütüvvetname-i Çitsazan, Fütüvvetname-i Del-
lakan, Fütüvvetname-i Emirelmüminin Hz. Ali, 
Fütüvvetname-i Haccaman, Fütüvvetname-i 
Kassab, Fütüvvetname-i Kefşduzan, Fütüvvet-
name-i Riyaz Muhammed, Fütüvvetname-i 
Selmanian, Fütüvvetname-i Seyyid, Fütüv-
vetname-i Seyyid Ezzi Mervi, Fütüvvetname-i 
Tabbahan, Fütüvvetname-i Tarikat, Er-Rihle 
(Rihletü İbn Battuta), Er-Risale (Abdülke-
rim el-Kuşeyri), Risale-i Der Beyane-Esnaf, 
Risalet-i Fütüvvetiye (Seyyid Ali Hemedani), 
Risale-i Goşiriye, Tühfetül Vasaya (Ahmet Bin 
İlyas), Kitabül Fütüvvet (Abdurrahman Selma), 
Bahril Fütüvve ve Şeceretül Fevz (Şehabettin 
Süherverdi), Fütüvvetname-i Nasiri, Fütüvvet-
name-i Mevlana Hatifi, El-Burgazi, Eşref Bin 
Ahmed, Seyyid Hüseyin er-Rezavi, Hoca Can 
Bursavi
2   Eserin birden çok yazma nüshası bulunmak-
tadır. Bunlar;

a) Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi İzmir 
No.337, İstinsah tarihi:1068/1658; Hacı Mahmut 
Efendi No.2916,1b-20a, İstinsah tarihi:1150/1737; 
Yazma Bağışlar No.851,1b-38b, İstinsah Tari-
hi:1280/1863; Hacı Mahmut Efendi No. 2532-2, 
56b-69a, Kemankeş Koleksiyonu No.491-2, 
25b-100b, Mehmet Zeki Pakalın koleksiyonu 
No.132-004,35b-74b, Yazma Bağışlar No.6071, 
3b-27b .

b) Millet Yazma Eser Kütüphanesi Ali Emiri 
Şeriyye Bölümü No.902,1a-69, İstinsah Tari-
hi:1161/1737; Ali Emiri Şeriyye No. 899,1b-105b

c) Üsküdar Hacı Selim Ağa Kütüphanesi, 
Kemankeş No.491-2,25b-100b

d) Milli Kütüphane No.8602,1a-55b
3   Eseri Sadullah Gülten ve Hacı Yılmaz yayına 
hazırlamıştır.
4   Esere göre, Cennet ırmaklarından bir miktar 
süt ve bal ile ilk helva yapılmıştır. 
5   Hz. Âdem’in duası: “Hertürlü noksan sıfat-
lardan uzak ve kemal sıfatlarla muttasıf olan 
Allah’ım, senden başka ilah yoktur. Ben günah 
işledim ve kendime zulmettim, benim tövbemi 
kabul et, şüphesiz Sen çok bağışlayan ve 
tövbeleri çok kabul edensin.” Veya başka bir 
rivayette: “Ey Rabb’imiz!   Biz kendi nefsimize 
zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize merha-
met etmezsen bizler kaybedenlerden oluruz.
(Araf Suresi 23)”
6   Cebrail Cennetten bir kuşak getirdi, pembe 
renkli ve bir rivayete göre yünden yapılmıştı. 

Kuşak için şöyle denilmektedir: Bu kuşağa 
Şedd-i Vefa (bağlılık, vefa) kuşağı derler. Hak-
kın ahdine vefa kılasın ve şeytana uymayasın 
ve onunla cihad edesin, dünyaya muhabbet 
etmeyesin, Allah’ın kaza ve kaderine sabır 
edesin, Hakk’ın rızasını gözetesin. 
7   A.g.e. s.15,16
8   “Allah’ım! Seni şahit tutuyorum, Senin me-
leklerini ve arşını yüklenenleri ve yedi sema 
ve yerin sakinlerini, orada bulunanları, yerin 
altındakileri ve üstündekileri şahit tutuyorum 
ki Sen Aziz’sin, benim yaratıcım, rızık veri-
cimsin ve her şeyin Rabb’isin, ortağın yoktur. 
Sen, zalimlerin söylediklerinden uzaksın ve 
eksiksizsin.
9   Sarık, başa sarılan ve sünnet-i seniyye olan 
kisve. Bu sarığa “zi’s-sehâb-bulut sahibi” derler.
10   Başa sarılan sarığın omuzlar üzerine salıve-
rilen ucu.
11   “(Bu nimetler) “Ey rabbimiz! Biz gerçekten 
iman ettik, günahlarımızı bağışla, bizi ateş 
azabından koru” diyenler, sabredenler, doğru-
luktan şaşmayanlar, huzurda boyun bükenler, 
hayır yolunda harcama yapanlar ve seher 
vakitlerinde Allah’tan bağışlanma dileyenler 
(içindir). Allah, hak ve adaleti ayakta tutarak, 
kendinden başka tanrı olmadığını bildirdi; 
melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. 
(Evet) O’ndan başka tanrı yoktur; O mutlak güç 
ve hikmet sahibidir. Allah katında din kesinlikle 
İslâm’dır.”( Âl-i İmrân Suresi 16-19)  
12 Âdemi kudretiyle yaratan, onu hikmetiyle 
kendisine halife kılan Allah’a hamd olsun. 
O, ahdi aldıktan sonra Âdem’e beline kuşak 
bağlamak için ona Cebrail’i gönderdi ve ona 
hakkı emretmesini, kötülüğü yasaklamasını 
tavsiye etti. Ahdi onda pekiştirdi ve şöyle dedi; 
“Ey insanlar! Şeriat ve tarikatın ahkâmı Allah 
yolunda cihad için bellerinize kuşak bağlayın. 
Bilin ki sıratın üzerinde bir geçit vardır, onu 
ancak doğru sözlü gençler geçebilir. Bilin ki 
Allah size rahmet etmiştir. Bilin ki fütüvvet 
kutsal bir kural ve latif bir bağdır. O, benim 
ve diğer peygamberlerin sembolü, benden 
sonraki evliya ve muttakilerin örtüsüdür. Ben 
yiğit(fetâ) oğlu yiğidim, ben yiğidin(fetâ)  
babası ve kardeşiyim.
13   Allah Teâla buyurdu ki: “Ey iman edenler! 
Sabredin, kararlılıkta yarışın, düşmana karşı 
hazırlıklı olun (birbirinize dayanıp bağlanın), 
Allah’a karşı gelmekten sakının ki başarıya 
ulaşabilesiniz.”( Âl-i İmrân Suresi 200)
14   “Gerçekleşmesini sağlayan Allah’ın adıyla 
başlarım, başarı kendisinden olan Allah’a 
hamd ederim.”
15   Cennetin kapısında; “Allah’tan başka ilah 
yoktur ve Muhammed O’nun elçisidir.” Yazılıdır. 
Onun için fütüvvet ehli ona “mühr-i şed” derler.
16  “Ya Ali; seni kemale erdirdim, seni kendim-
den sonra vekil ettim, sana icazet verdim.” 
(Fütüvvet ehli bu söze “tekmîl” derler.)
17   “Eyyuhe’l-mü’minûn! El-yevmu yev-
mu’l-muvâhât tehâvev fi’l-İslâmi isneyn 
li-enne’l-mü’mine kesîrun bi-ahîhi”
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Ahi Evran, Ahilik teşkilatının yöneticisi 
olarak Kayseri’de Debbağlar (Dericiler) 
Çarşısı’nda halkı örgütleyerek Anado-
lu’daki ilk sanayileşme çabalarını baş-
latırken, hanımı Fatma Bacı da örme 
ve dokuma alanında kadınları bir ara-
ya getirip Bacıyan-ı Rum örgütünün 
liderliğini yürütmekteydi. Kayseri’de 
kurulan bu teşkilat genişleyerek, Ana-
dolu’nun diğer illerinde de faaliyetler-
de bulunmuştur.

Ahilik teşkilatının kadınlar kolu duru-
mundaki Baciyan-ı Rum teşkilatında 
bulunan kişiler, çalıştıkları esnaf kolla-
rında hem meslek hem de dinî konu-
larda eğitilmekte ve usta-kalfa-çırak 
hiyerarşisi içerisinde bulunmaktaydı-
lar.

Ahilik teşkilatının kadınlar kolu olan 
Baciyan-ı Rum’un Anadolu’daki önde-
ri olarak kabul edilir. Bazı araştırıcılar 
tarafından XIII. yüzyılda yaşadığı ileri 
sürülen, Kadıncık Ana veya Hatun Ana 
isimleriyle de anılan Fatma Bacı hak-
kında kesin bilgilere sahip olmamakla 
birlikte, Abbasi halifesi Nasır Lidinil-
lah’ın kurulmasına öncülük ettiği Fü-
tüvvet teşkilatının bir kolu olan Ahiliğin 
kadınlar kolu Baciyan-ı Rum teşkilatı-
nın lideri olarak bilinir. Mikail Bayram’a 
göre Fatma Bacı, Evhadiyye tarikatının 
piri Evhadüddin-i Kirmani’nin iki kızın-
dan biri ve Ahi Evran’ın hanımıdır.

1243 yılında Moğolların Kayseri’yi mu-
hasara ettikleri sırada birçok hanım-
la birlikte Fatma Bacı da Moğollara 
esir düşmüştür. Menâkıb-ı Evhadüd-
dîn isimli eserde, Fatma Bacı’nın 656 
(1258) veya 657 (1259) yılında Selçuklu 
emirleri tarafından esaretten kurtarı-
larak Kırşehir’e, eşi Ahi Evran’ın yanına 
gittiği ve 669’dan (1271) sonra öldüğü 
kaydedilmektedir.

Fatma Bacı
Baciyan-ı Rum’un Anadolu’daki Önderi

Tarih, Kültür & Sanat
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F arşça “ârâsten”den türetilmiş 
mekân ismi olup “sıraya ko-
nulmuş, hazırlanmış, tezyin 

olunmuş, bezenmiş donanmış, dü-
zenlenmiş, Ordu Pazarı, Asker Çarşısı, 
Silah Çarşısı, Sipahi Çarşısı” gibi an-
lamlara gelir. 

Türkçe’de çarşı kelimesinin mütera-
difi olarak kullanılır. Bununla birlikte 
diğer çarşılardan farklı olarak arasta-
yı meydana getiren ve bir çeşit mal 
satan dükkânlar, düzenli olarak bir so-
kağın iki yanında karşılıklı sıra halinde 
dizilir. Sokağın üstü ya örtülüdür veya 
dükkânların önü saçaklıdır.

Arastalar, bulunduğu çevreyi şenlen-
dirmek amacıyla yapılan ve mektep, 
medrese, imaret, darüşifa, hamam, 
han, tabhane gibi bölümleri içeren 
külliyelerin bitişiğinde, genellikle ca-
milerin yakınında inşa edilirdi. Edir-
ne’de Selimiye Camii’nin bitişiğinde 
Arasta adı verilen çarşı buna açık bir 
örnektir. Bazı arastalar, külliyenin dış 
cephesinde, hanla imaret arasında 

Arasta Pazarı, Edirne Direklerarası, İstanbul Ali Paşa Çarşısı, Edirne

yapılmıştır. Nitekim Karapınar Sultan 
Selim Külliyesi Arastası, imaretle çifte 
han arasındaki sokakta yer almıştır. 
Arastaların bir kısmı, mabedin biraz 
uzağında bulunurdu. Yeni Camii’nin 
vakfı olan Mısır Çarşısı, camiden uzak-

ta inşa edilmiştir.

Arastaların örtüsünde yeknesaklık 
bulunmamaktadır. Bazılarında dük-
kânların açıldığı sokağın üstü tama-
men örtülü, bazılarında ise açıktır. 
Üstü örtülü arastalar kâgir olup, dük-
kânların dizildiği sokak tonoz veya 
ahşap çatıyla kapatılırdı. Bunlarda 
dükkânların dizildiği sokağın iki ucu 
birer kapı ile kapatılmaktadır. Bu şek-
liyle arastalar küçük çapta bir kapalı 
çarşı durumundaydı. Nitekim Edir-
ne’de Selimiye Camii’nin bitişiğinde 
külliyenin bir parçası olan Arasta ka-
palı çarşı özelliği taşımaktadır. Aras-
tayı oluşturan sokağın üstü açık ise 
dükkânların ön tarafları saçaklı olur-
du. Halihazırda ayakta bulunmayan 
Sultan Ahmet Camii’nin bitişiğindeki 
arastadaki dükkânların sadece önleri 
saçaklı idi. İstanbul’da eskiden Şeh-
zade Camii yanındaki Direklerarası adı 
verilen ve revaklı dükkânlarla çevrili 
olan sokak da üstü açık arastalara ör-
nek verilebilir.

Tarih, Kültür & Sanat



55

Arastalar genelde aynı 
malı üreten veya satan 
esnaf dükkanlarından 
oluşurdu.  Edirne’deki 
arasta Evliya Çelebi’ye göre, 
XVII. yüzyılda Haffaflar 
Çarşısıydı. Konya’da şimdiki 
PTT binasının olduğu yerde, 
Hacı Hasan Camii’nin 
yakınında şu anda mevcut 
olmayan arasta da Haffaflar 
Çarşısı olarak bilinirdi. 
Burada ayakkabı dikicileri 
ile yapılmış ayakkabıyı 
satan haffaflar oturuyordu. 
Bu arastada bir de Taceddin 
Mescidi adı verilen mabet 
bulunuyor.  Haffaf esnafı 
vakit namazlarını burada 
kılıyordu. Arastalar, 
haffaflar arastası, kürkçüler 
arastası, terlikçiler arastası, 
baharatçılar arastası gibi 
buradaki dükkânlarda 
oturan esnafların yaptıkları 
işe göre ad alıyordu.  Bugün 
ayakta bulunan Osmanlı 
dönemi külliyelerinin 
hemen tamamında bir 
arasta bulunmakta ve çarşı 
olarak kullanılmaktadır.
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Ahi-esnaf teşkilatları,  zanaat ve tica-
retin merkezine  iş ahlakı ve iyi insan 
ahlakının yerleştirildiği   ekonomik 
birimler olarak tanımlayabiliriz. Ta-
nımdan da anlaşılacağı üzere, ahlak 
felsefesinin uygulama alanı olan ve 
davranışlara odaklanan iş ahlakı tek 
başına yeterli olamamakta, teorik 
temel yaklaşımlardan olan değer 
yaklaşımını (erdem ahlakı) birey dü-
zeyinde de  gerektirmektedir. Buna 
karşın, ahlak ve iş ahlakına ilişkin fel-
sefi temelleri oluşturan ana akımın 
Batı kökenli  olduğu, diğer akımların 
ise; bu temellendirme içerisinde ye-
rinin olmadığı ilgili literatürde iddia 
edilmektedir. Buradan hareketle, Batı 
dünyasının en eski uygulama örnek-
lerinden olan Orta Çağ İtalya’sının 
(özellikle 12.yy-13.yy) zanaat ve esnaf 
teşkilatları ile ahi-esnaf birliklerinin iş 
ahlakı  bakış açısıyla  bir değerlendi-
rilmesinin yapılması faydalı olacaktır.

Bu değerlendirmede, iş ahlakının 
(business ethics) üç temel alanı olan   
çalışma ahlakı (work ethics), meslek 
ahlakı (professional ethics) ve ör-
gütsel ahlak (organisational ethics) 
unsurlarının dayandığı ve de ayrıştığı 
temel felsefe, ahi-esnaf birlikleri ve 
benzeri Ortaçağ İtalyan birliklerinin  
uygulamalarına göndermeler yapıla-
rak  ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

Anadolu coğrafyası 13.yy’da ahilik ile 
tanışırken, o dönemde dünya tica-
retini elinde tutan İtalya’da  benzer 
zanaat ve esnaf teşkilatları faaliyet-
teydi. Tarihsel kaynaklara göre, bu 
teşkilatların geçmişi İtalya’da 1220 
yılına kadar geriye gitmektedir. O 
yıllarda İtalya genelinde 13 esnaf ve 
zanaat teşkilatının  faaliyette olduğu 
bilinmektedir. Bu teşkilatların sayıları 
1760’lı yıllara kadar  İtalya genelinde 
artmış ancak 1800’li yıllar sonrasında 
sayıları hızla azalmıştır.  Sonraki yıllar-

da da, Sanayi Devrimi’ne göre şekil-
lenen başka benzer  mesleki veya iş 
yapılanmalarına dönüşmüşlerdir. 

Orta Çağ İtalyan zanaat ve esnaf teş-
kilatlarının gelişimindeki başlıca belir-
leyici unsurun “nüfus artışı” olduğunu 
söyleyebiliriz. Kentleşme kültürünün 
zamanla hızla yaygınlaşması sonu-
cunda, kasaba ve şehirlerde yaşama-
ya yönelen nüfus artmış ve nihaye-
tinde de gelişen şehirler daha fazla 
nüfusu cezbetmiştir.  Neticede nüfus 
yoğunluğunun artmasıyla da kasaba 
ve şehirlerde  daha fazla zanaatkar 
ve esnafa ihtiyaç duyulmuştur. Şe-
hir ve kasabaların pazarlarında ürün-
lere olan artan talebi karşılamak ve 
sürdürülebilir bir talep yaratabilmek 
amacıyla, zanaat sahibi ve esnaflar 
tarafından küçük gruplar halinde  bir-
liktelikler oluşturulmuştur. Böylelikle, 
çoğunluğu Kuzey ve Orta İtalya böl-
gesinde olmak üzere şehir yaşamının 

Ahi-Esnaf Birlikleri  
ve İş Ahlakı

Dosya

Prof. Dr. Şaduman OKUMUŞ
İstanbul Gedik Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
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olduğu merkezlerde zanaat ve es-
naf teşkilatlarının temelleri atılmıştır. 
Ahi-esnaf birliklerinin de oluşumu da 
benzer nedenlere dayanmaktadır. Ahi 
Evren’in “Letaif-i Hikmet” adlı eserin-
de, Anadolu’da oluşan sosyal hayat-
taki birlikteliklerin iktisadi hayatta da 
verimli olabilmesi için mesleki düzen 
ve disiplin çerçevesinde belli lokas-
yonlar da kümelenmesi tavsiye edil-
miştir.

Orta Çağ İtalyan zanaat ve esnaf teş-
kilatları daha çok merkez ve kuzey 
İtalya şehirlerinde yoğunlaşmaktay-
dı. Bugün itibariyle, belgeye dayalı 
olarak tespit edilen 144 teşkilatın 98’i 
Kuzey İtalya bölgesinde faaliyetteydi. 
Nüfus yoğunluğunun arttığı şehir-
lerde, zanaat ve esnaf teşkilatlarının 
sayısına paralel bir artış yaşandığı 
gözlenmiştir. 1300’li yıllarda Milano, 
Verona, Bologna, Cenova gibi eko-
nomik zenginliğin olduğu şehirlerin 

yer aldığı Kuzey İtalya’da bir teşki-
lata düşen nüfus 6,806 kişi iken, bu 
rakam 1400’lü yıllarda 2,026, 1500’lü 
yıllarda 1,423, 1600’lü yıllarda 1,167 ve 
nihayetinde 1700’lü yıllarda ise 901 
olarak kaydedilmiştir. İlk aşamada 
akla şu sorular gelmektedir: Zanaat 
ve esnaf teşkilatlarının sayısı bu şe-
hirlerde ekonomik zenginliğin artması 
nedeniyle mi hızla artmıştır ? Yoksa 
teşkilatların etkin ve verimli  faali-
yetleri nedeniyle mi bu şehirler ticari 
merkezler haline gelmişlerdir?  Bu 
sorular bugün itibariyle önemli olma-
sa da, soruların cevabı önemini kay-
betmemiştir. Sebep-sonuç ilişkisinin 
etkileşim yönünü bir tarafa bırakacak 
olursak, Orta Çağ İtalyan şehirlerinde-
ki ekonomik büyüme  ile zanaat ve 
esnaf teşkilatlarının sayılarının artı-
şının  eşzamanlı bir süreç takip ettiği 
ve birbirinden beslenerek toplumların 
sosyo-ekonomik ihtiyaçları doğrultu-

sundaki talepleri ile geliştiğini söyle-
yebiliriz. Zira, zanaat ve esnaf birlikle-
rinin yaşadığı  bir finansal krizinden o 
bölge/şehir ekonomisinin doğrudan 
etkilendiği yönünde tarih araştırma-
cıları görüş bildirmektedir.

İtalyan zanaat ve esnaf teşkilatlarının 
genelde teknik hususlar ve ürün ka-
litesi üzerinde denetimler yaptıkları 
anlaşılmaktadır. İpeğin ticari merkezi 
konumunda olan  Floransa, Cenova, 
Turin ve Bolonya gibi şehirlerin zana-
at teşkilatlarının,  özellikle yün iplik ve 
ipek üretim kalitesi üzerinde oldukça 
detaylı teknik düzenlemeleri bulun-
duğu bilinmektedir. Burada dikkat 
çeken husus, İtalya zanaat ve esnaf 
teşkilatlarında teknik/mesleki dü-
zenlemelerin sözlü olmaktan ziyade 
yazılı yapılmasıydı. Bir diğer ifadeyle, 
bir ölçüde de olsa bu  teşkilatlarda  
kurumsallaşmadan bahsedilebilir. Do-
layısıyla, denetim ve yaptırım meka-
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Dosya

nizmaları zaman içerisindeki iktisadi 
ilişkilerle değişen yazılı formattaki   
esas ve ilkeler doğrultusunda yürü-
tülüyordu. Zira; bir başka bölge veya 
şehirde benzer bir zanaat veya ticari 
faaliyete ihtiyaç duyulduğunda, teş-
kilatın teknik düzenlemelerine göre 
hareket edilmekte ve süreç sıkı bir 
şekilde teşkilat tarafından takip edil-
mekteydi. Bu uygulama bile tek ba-
şına, iş ahlakının bir başka bileşeni 
olan meslek ahlakının (professional 
ethics) bu teşkilatlarda ne derece 
önemsendiğini göstermek açısından 
dikkat çekicidir. Ahilikte de benzer uy-
gulamaların olduğunu biliyoruz.

İşin türüne göre yapılan teknik dü-
zenlemeler ve denetimin yanı sıra, 
İtalyan zanaat ve esnaf teşkilatlarının 
çalışma hayatına yönelik düzenle-
meleri de vardı. İş ahlakının üç bileşe-
ninden biri olan çalışma ahlakı (work 
ethics) bu yapılarda da kendini gös-

termektedir. İşyerinde kumar ve bahis 
oynanmaması, sokak tezgahlarının 
düzeni gibi konularda teşkilatlar kesin 
ve katı kurallar koyabilmekteydiler. 
Hatta o dönemde bir Floransa zanaat 
ve esnaf teşkilatı, kendi üyeleri bir iş 
adamının Floransa dışından bir eş se-
çip seçemeyeceği hususunda kural 
koymuştu. Dönem, bölge ve teşkilat-
lar bakımından farklılaşma gösterse 
bile, öyle anlaşılıyor ki; Orta Çağ İtal-
ya’sında zanaat ve esnaf teşkilatları, 
sadece ekonomik değil sosyal konu-
larda da kendilerini yetkili görmüşler-
dir. Aynı şekilde, 12. ve 13.yy itibariyle 
önemli olarak değerlendirebileceği-
miz her hafta yıkanmak, temiz kıya-
fet giymek gibi dolaylı olarak iktisadi 
hayat üzerinde etkili olabilecek sos-
yal konuların da ahi-esnaf birlikle-
rinin nizamnamesinde yer verildiği 
bilinmektedir. Hem batı dünyasındaki 
teşkilatlar hem de ahi-esnaf birlikleri, 
kümülatif bilgi ve diğer birikimlerini 

nesiller arası yazılı veya sözlü naklet-
miş, geliştirmiş ve asırlar boyunca bu 
şekilde varlıklarını 18. ve 19.yy’a kadar 
devam ettirebilmişlerdir.

Çıraklık mekanizmasının Ortaçağ  İtal-
yan zanaat ve esnaf teşkilatlarında 
özenle devam ettirildiğini görüyoruz. 
Zira, bir iş için gerekli olan bilgi ve 
becerinin bir başkasına aktarılması, 
o dönem İtalya’sında ancak çıraklık 
mekanizması ile mümkün olabilirdi. 
Çıraklık aslında, o işi öğrenmek iste-
yen çırak/aile ile işi öğretecek usta 
arasındaki yapılan bir sözleşmeden 
ibaretti. Kural gereği, çırak olmak iste-
yen kişi kendi ailesinin yanında çırak-
lık eğitimi alamadığından, başka bir 
ustanın yanına eğitim için verilmek 
zorundaydı. Zanaatın bugüne kıyas-
la daha değerli ve önemli olduğu ve 
bir meslek eğitimi almanın yegane 
yolunun çıraklık olduğu Ortaçağ İtal-
ya’sında,  çıraklar veya aileleri tarafın-

Orta Çağ İtalya’sında  
zanaat ve esnaf teşkilatları,  
sadece ekonomik değil, sosyal  
konularda da kendilerini  
yetkili görmüşlerdir.
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dan sözleşme gereği ustaya bir bedel 
ödenirdi. Çıraklık eğitiminin  4 ila 7 yıl 
arasında sürdüğü göz önüne alındı-
ğında, bir meslek sahibi olabilmenin 
mali boyutları da ortaya çıkacaktır. 
Bazı mesleklerde ise; bu süreç çok 
daha uzun ve maliyetli olabilmektey-
di. Venedik’te kendi başına çalışan 
olabilmek için, örneğin; ipek işinde, 12 
-13 yıl eğitim almak gerekirdi. Orijinal 
paradigma ile bağlarını koparmayan 
ahi-esnaf birliklerinde de düzen ve 
disiplin, şecerenamelerde yazılan-
lara göre çıraklıktan başlamak üzere 
verilen eğitimlerle sağlanmaktaydı. 
Ancak, bu nokta da İtalyan Ortaçağ 
zanaat ve esnaf teşkilatlarından  ayrı-
şan en önemli husus usta-çırak ilişki-
sinin temellendiği felsefedir. Ahi-es-
naf birliklerinde bir mesleğin öğrenen 
ve öğreticisi ilişkilendirmesinin çok 
ötesine geçilmiş, sadece bir çırak de-
ğil “iyi/ideal bir insan” yetiştirilmesi 

temelde hedeflenmiştir. Dolayısıyla, 
İtalyan örneğinde olduğu gibi ustanın 
eğitim ve öğretim hizmetinin maddi 
bir karşılığı tanımlanmamıştır.

İş ahlakı felsefesi açısından bu du-
rumu özetle şöyle değerlendirmek 
mümkündür:  İtalyan Orta Çağ zanaat 
ve esnaf teşkilatlarının temelini ağır-
lıklı olarak toplumsal etkileşim so-
nucu ortaya çıkan değerler oluştur-
muştur. Bu açıdan bakıldığında, Batı 
literatürünün iddiası olan iş ahlakının 
tamamıyla insan kurgusu olduğu 
yaklaşımı bir anlamda teyit edilmek-
tedir. Halbuki;  ahi-esnaf birliklerinin 
temellendirildiği değerler;  ağırlıklı 
olarak hazır bulunan değerlerden (ev-
rensel dini değerler) beslenmektedir. 
Dolayısıyla, ahi-esnaf birliklerinde 
iş ahlakının şekillenmesinde İslam 
dininin etkisinin yok sayılmasının 
mümkün olamayacağı aşikardır. Zira, 
ahi-esnaf birliklerinin çıkış noktasını 

fütüvvet öğretilerine ve teşkilatlarına 
dayanmakta olup, bu birliklerin felsefi  
temel taşını “ideal Müslüman insan” 
normu oluşturmaktadır.

KAYNAKÇA 
Bruker, Gene (1906), The Guilds of Florence. 
Chicago: A.C. McClurg.

Fortune, Jane (2007), From Apprentie and 
Journeyman to Master (Downloaded: 15 Mayıs 
2018 http://www.theflorentina.net/art-cultu-
re/2007/03/guilded-in-florence/)

Gürsoy, Çiğdem (2014), Para Vakıfları Muha-
sebe Kayıtları Örneğinde Ahi-Esnaf Birlikleri, 
II.Uluslararası Harakani Sempozyumu, 16-18 
Ekim.

Mocarelli, Luca (2006), The Return of the 
Guilds: Italy in the Early Modern period, Utrecht 
University, 5-7 Ekim, 2006.

Torlak, Ömer; Nihat Erdoğmuş (2018), İş Ahlakı: 
Temelleri, Kapsamı ve Sınırları, Eds. Erdoğmuş, 
Nihat; Ö. Torlak, K. Bilgin Tiryaki, Temelleri ve 
Uygulamalarıyla İş Ahlakı, İGİAD Yayınları, 
ss.22-44.



60

Tarih, Kültür & Sanat



Denizli kuruluşundan  
itibaren Ege, İç Anadolu ve Akdeniz 

Bölgeleri arasında bir kavşak noktası, 
ticaret ve haberleşme merkezi olan 
ve bu özelliğini halen devam ettiren 

Anadolu’nun en önemli şehirlerindendir. 
Denizli doğal, tarihi ve kültürel 

zenginlikleri ile önemli bir turizm 
potansiyeline sahiptir.



YAŞAM VE 
AHILIK

T    ürkler Anadolu’ya geldikten sonra göçerlik-
ten yerleşik düzene geçmeleriyle birlikte Xl. 
Yüzyıldan itibaren Denizli kültüründe de farklı 

bir oluşum ortaya çıkmıştır. Bizans kökenli toplulukla-
rın kentlerde yoğunlaşmış olması nedeniyle Türk-İs-
lam kültürünün temsilcileri olan Türkmenlerin etkisi 
önceleri kırsal kesimle sınırlı kalmıştır. Yöreye Ana-
dolu Selçukluları egemen olduğunda Türk kültürü de 
düzenli bir şekilde yayılmaya başlar. 

Halk arasında Horasan erenleri adıyla bilinen Gazi 
Erenler, davranışlarıyla örnek kişi olmuşlar ve Türk-
men boylarını yönlendirmişlerdir. Beylikler dönemin-
de de Denizli yöresi, Türkleşme sürecini yoğun olarak 
yaşamıştır. Bu süreç özellikle İnanç Bey döneminde 
ivme kazanmış, Ahilik yoluyla Mevlevilik ve Bektaşilik 
gibi tarikatlar yaygınlaşmıştır. Denizli’de Osmanlılar 
tümüyle Türkleşmiş bir kent bulmuşlar, bu nedenle 
toplumsal ve kültürel yapıyı değiştirmeye gerek gör-
memişlerdir.

1671-1672 yıllarında Denizli’yi gezen Evliya Çelebi’nin 
verdiği bilgilere göre; Ahilik, bu dönemde de etkisini 
sürdürmekteydi. Ortaçağda İbn-i Batuta’nın sözünü 
ettiği Ahi Sinan ve Ahi Duman tekkelerini Evliya Çelebi 
de anlatmaktadır.

Tarih, Kültür & Sanat



Tarihi Anadolu kadar eski 
ve renkli olan Denizli, 

kurulduğundan bu yana 
önemli bir yerleşim ve 

uygarlık merkezi olarak çok 
değişik medeniyetlere ev 
sahipliği yapmış, tanıklık 

ettiği dönemlere ilişkin tarihi 
ve kültürel birikimleri ile 

günümüze kadar gelmiştir. 
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Denizli ilinin 18 km. kuzeyinde yer 
alan Hierapolis antik kentinin Arke-
oloji literatüründe “Holy City” yani 
Kutsal Kent olarak adlandırılması, 
kentte bilinen bir çok tapınak ve 
diğer dinsel yapının varlığından 
kaynaklanmaktadır. Kentin hangi 
eski coğrafi bölgede yer aldığı tar-
tışılır.  Hierapolis coğrafi konumu ile 
kendisini çevreleyen çeşitli tarihi 
bölgeler arasında yer almaktadır. 
Antik coğrafyacı Strabon ile Pto-
lemaios verdikleri bilgilerde, Karia 
bölgesine sınır olan Laodikeia ve 

Tripolis kentlerine yakınlığı ile Hiera-
polisin bir Frigya kenti olduğu söy-
lenir.  Antik kaynaklarda, kentin Hel-
lenistik dönem öncesi adı ile ilgili bir 
bilgi bulunmamaktadır. Hierapolis 
olarak adlandırılmadan önce kentte 
bir yaşamın var olduğunu Ana Tanrı-
ça kültünden dolayı biliniyor.

Kentin kuruluşu hakkında bilgile-
rin kısıtlı olmasına karşın; Bergama 
Krallarından II. Eumenes tarafından 
MÖ. II. YY. başlarında kurulduğu ve 
Bergama’nın efsanevi kurucusu Te-
lephosun karısı Amazonlar kraliçesi 
Hieradan dolayı, Hierapolis adını al-
dığı bilinmektedir.

Denizli inanç turizmi açısından 
da önemli bir potansiyele sahip; 
Pamukkale Hierapolis Antik Ken-
ti’nde bulunan ve Hz.İsa’ nın 12 
havarisinden biri olan St. Philippe 
Martyriumu ve Mezarı, Laodikya 
Antik Kenti’ndeki İncil’de adı ge-
çen 7 kiliseden biri olan ve eşsiz 
mimari özellikleri bulunan “Kutsal 
Haç Kilisesi”, Tripolis Antik Kenti’nin 
M.S. 325 yılında Nikea Meclisi’ nde 
hazır bulunan Lidya Piskoposla-
rı Listesi’nde adının geçmesiyle 
piskoposluk düzeyinde kutsal bir 
şehir olması, Colossae Antik Ken-
ti’nde Asya’ nın en büyük kilisesi 
olan St. Michael Kilisesi, Herakle-
ia Salbace Antik Kenti ve Attuda 
Antik Kenti’nde bulunan eski dini 
merkezler sayesinde önemli bir 
İnanç Turizmi şehridir. Öte yandan 
Denizli’de bulunan tarihi cami ve 
Türk-İslam büyüklerine ait türbe-
ler de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Inanç
Turizmi

Yazır Çarşı Cami

Acıpayam İlçesi, Yazır Mahalle-
si’ndedir. 1802-3 yıllarında dik-
dörtgen planlı caminin duvar 
ve tavanındaki süslemeler dö-
nemin en iyi örneklerinden.

Boğaziçi Eski Cami

1768 yılında yapılan Baklan İl-
çesi, Boğaziçi Mahallesi’ndeki 
caminin tavan ve ahşap des-
tekleri zengin kalem işi süs-
lemeleri, duvar ve tavanındaki 
bitkisel ve geometrik süsleme-
ler ile mimari tasvirlerden olu-
şan duvar resimleri ile ünlüdür.

Emirhisar Dedeköy Cami

Çivril İlçesi, Emirhisar Mahallesi’n-
deki cami 15 ve 16 y.y.da yapılmış 
yanında türbesi olan restorasyo-
nu yapılmış bir camidir.

Pamukkale 
Hierapolis
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Çivril Savran Cami

Çivril ilçesine 5 km uzaklık-
tadır. 1882 tarihinde yapılmış 
olan  caminin gösterişsiz ve 
çok sade dış yapısına karşılık, 
son cemaat yeri ve içerisi insa-
nı hayrete düşürecek şekilde 
süslenmiştir. 

Cevher Paşa Cami

Denizli-Muğla Karayolu üzerin-
de Kale ilçesinin eski yerleşim 
yeri Antik Tabae Kenti’nin bu-
lunduğu Ören Yeri içindedir. 19  
y.y. Osmanlı ahşap ve kalem işi 
süslemeleri dikkat çekmekte-
dir. 2006 yılında restorasyonu 
yapılmıştır.

Hırka Cami

Tavas ilçesi, Hırka Mahallesi’n-
dedir. 18.y.y. ortalarında yapıl-
dığı bilinen caminin ahşaptan 
oyulmuş barok karakterli süs-
lemeleri göze çarpar.
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İpek Yolu, Orta Asya’yı Avrupa’ya bağ-
layan bir ticaret yolu olmasının öte-
sinde, 2 bin yıldır bölgede yaşayan 
kültürlerin, dinlerin, ırkların da izlerini 
taşımaktadır. Yol üzerinde 11 tane han 
bulunmakta bunlardan ikisi Deniz-
li’dedir. Akhan ve Çardakhan Kervan-
sarayları UNESCO Kültürel Miras Geçici 
Listesinde yer almaktadır.

Akhan Kervansarayı

Denizli-Afyon Karayolunun 7. km.sin-
de Pamukkale ilçesi Akhan Mahalle-
si’nin girişinde 1.100 m2 lik alana sahip 
olan han 1254 yılında Vali Seyfettin 
Karasungur tarafından yaptırılmıştır. 
Anadolu Selçukluları’nın batıdaki son 
kervansaraylarındandır.

Çardakhan Kervansarayı

Denizli–Afyon Karayolunun solunda 
ve Çardak ilçe merkezinin içinde bu-
lunan bu han, kitabesine göre, Alaed-
din Keykubat zamanında, onun azadlı 
kölesi ve emirlerinden Esededdin 
Ayaz bin Abdullah el Şahabi tarafın-

dan yaptırılmıştır. 1230 yılı Ramazan 
ayında bitirilmiştir. Doğu-batı doğ-
rultusunda inşa edilen han, oldukça 
geniş kare avlusu ile sultan hanlarının 
sadeleşmiş bir benzerini oluşturmak-
tadır.

Tarihi Ipek Yolu

Antik Dönemden Günümüze Sağlık, 
Termal Turizm Kenti

Denizli termal su kaynakları yönün-
den dünyanın en zengin alanları 
içerisinde gösterilmektedir. Pamuk-
kale, Karahayıt, Akköy, Yenicekent, 
Sarayköy arasında uzanan bölgede 
sıcaklıkları 360C derece ile 2400C 
derece arasında değişen, sağlık 
açısından son derece yararlı ve ka-
liteli termal sularla, yılın 12 ayı, ter-
mal turizm ve tedavi yapılabilmek-

tedir. Denizli’nin termal suları kalp, 
romatizma, tansiyon, raşitizm, deri, 
göz, sinir hastalıklarına iyi gelmekte 
ılık içildiğinde mide damar iltihapları 
hastalıklarına şifa olabilmektedir.

Öte yandan Denizli’de; eko, yayla 
turizmi, spor, botanik, dört mevsim 
kuş gözetleme turizmi ve uluslara-
rası kongre turizmi de gelişmiştir. 

Tarih, Kültür & Sanat
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Alışveriş Turizmi bakımından ise İl 
Merkezi Kaleiçi’nde, hazır giyimden 
ayakkabıya, havludan el işlemesi ba-
kır kaplara kadar her zevke hitap eden 
ürün bulmak mümkündür. Ayrıca Ba-
badağlılar Çarşısı da özellikle tekstil 
ürünleri için özel bir alışveriş merke-
zidir. İl dışında ise Pamukkale-Denizli 
yolu üzerinde tekstil fabrika satış ma-
ğazaları, onyx taşından yapılmış hedi-
yelik eşya mağazaları ve Şarap mah-
zenleri yer alır. Denizli-Muğla-Antalya 
Karayolu Cankurtaran Mevkii’nde El 
Dokuma Halı mağazalarında ise halı-
nın yünden ya da ham ipekten nasıl 
dokunduğunun görüldüğü turistlerin 
ilgisini çeken mağazalar bulunur.

Denizli’ de dokumacılığın kökeni antik 
dönemlere kadar dayanır. Antik dün-
yanın en değerli dokumaları burada 
dokunmuş ve buradan dünyaya pa-
zarlanmıştır. Bu özelliğini yüzyıllardır 
koruyan Denizli, halen kaliteli tekstili 
ve üretimi sayesinde bu alanda yerini 
korumuştur. Denizli merkezi dışında, 
Buldan, Sarayköy, Babadağ, Tavas, 

Denizli; kiraz, elma, nar, ceviz, üzüm, 
ayva, kestane ve incirin yanı sıra pa-
muk, domates ve hububata kadar 
çok çeşitli tarımın yapılabildiği bu 
topraklarda Akköy-Buldan, Yenice-
kent-Sarayköy havzasındaki jeoter-
mal kaynakların desteği ile son yıllar-
da büyük gelişme gösteren organik 
seracılık konusunda, ülkemizin belli 

Kızılcabölük ve Kale ilçelerinde, köklü, 
gelişmiş bir dokumacılık endüstrisi 
bulunmaktadır. El dokumaları, otantik 
tekstil ürünleri ile dünyaca tanınmış-
tır.  Amerika’dan, Japonya’ya, Avru-
pa’ya dünyanın tüm ülkelerine Deniz-
li’den tekstil ve konfeksiyon ihracatı 
yapılmaktadır.

başlı merkezlerinden birisi olma yo-
lunda büyük ilerlemeler kaydetmek-
tedir. Ayrıca, mevcut jeotermal kay-
nakları termal turizmde ve tarımda 
kullanılmasının yanında enerji alanın-
da da kullanılmakta, kurulan termal 
enerji tabanlı elektrik üretim tesisleri 
kentin elektrik ihtiyacını karşılayacak 
kapasiteye ulaşmıştır.

Türkiye’deki leblebi üretiminin yüzde 
70’ini, Denizli karşılamaktadır. Antalya 
ana tur güzergahındaki Serinhisar ilçe 
merkezi nüfusunun %50’si leblebi 
üretimi yapıyor. Leblebinin 22 çeşidi 
üretilmektedir.

Alışveriş Turizmi

Tekstilin Başkenti

Organik Tarım Üssü ve
Enerjinin Kaynağı 

Leblebinin
Anavatanı
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Denizli mutfağının temelini sebzeli 
yemekler oluşturur. Özellikle patlı-
canlı yemek çeşitleri çoktur. Kuru 
Patlıcan Dolması, Patlıcan Közlemesi 
vb. Çal ilçesi Hançalar Mahallesi’nin 
bamyası oldukça lezzetlidir. Taratorlu 
Börülce Salatası, Ebe Gümeci Salata-
sı, Filiz Salatası yöreye özgün sala-
ta türleridir. Kedi Börülcesi Çorbası, 
Mercimek Çorbası, Domates Çorbası, 
Tarhana Çorbası, Ovmaç Çorbası vb. 
yöreye ö zgü çorba türleridir. Et ye-
meklerinin başlıcaları; Tas Kapaması, 
Kumbar Dolması, Sirkeli Et, Etli No-
hut, Tandır, Kol Dolması, Ciğer Sarma, 
Arabaşı, Keşkek, Saçta İşkembedir. 

Börek ve tatlı türlerinde Ege Bölgesi 
özellikleri görülür. Yufka, Şipit, Baz-
lama evlerde yapılan ekmeklerdir. 
Kışın darı, kavurga, ceviz, kestane; 
yazın türlü meyveler, salatalık, ka-
vun, karpuz yenir. Kabak tatlısı, pestil, 
baklava ve aşuresi meşhurdur.

Ayrıca Denizli’nin yıllardır değişilmez 
yöresel lezzeti olan Denizli Kebabı 
da meşhurdur. Yapımı oldukça us-
talık isteyen, odun fırınında pişen 
bir tür tandır kebabıdır. Çatal bıçak 
kullanılmadan servis edilen oldukça 
lezzetli bir kebap çeşididir.

Lezzetli Yemekler 

Denizli’de üretimi yapılan bakır 
teller, Amerikan Ulusal Havacılık ve 
Uzay Dairesi’ne (NASA) ve uluslara-
rası piyasada bulunan birçok kablo 
üreticisine ihraç etmektedir.

Denizli’den NASA’ya

Dünyanın En 
Uzun Öten Tek Irkı 
Kentin Sembolü 
Denizli Horozu

Denizli Horozu, duruşu ve uzun ötü-
şü ile dikkat çeken geçmişi antik 
çağlara kadar uzanan yerli bir ırktır. 
Laodikeia Antik Kenti’nde bulunan 

mermer ve kandil üzerine işlen-
miş horoz figürleri Denizli Horo-
zu’nun o çağlarda da var olduğu-
nun göstergesidir.

Dünyanın en zengin doğal taş olu-
şumlarının bulunduğu Alp  kuşağın-
da yer alan Türkiye, çok çeşitli ve 
büyük miktarda mermer rezervine 
sahiptir. Dünya mermer rezervinin % 
40’ı Türkiye’de bunun yarısı da Deniz-
li’de bulunmaktadır. Özellikle sadece 
Denizli’ye özgü traverten taşı, Türk 
Patent Enstitüsü tarafından Meşe 
adıyla coğrafi işaret belgesiyle tescil-
lenmiştir.

Denizli mermeri ve traverteni kalitesi 
ile dikkat çekmekte, başta ABD olmak 
üzere , İspanya ve diğer Avrupa ülke-
leri ile Arap ülkelerine ihraç edilmekte 
ve Denizli adını dünyaya duyurmak-
tadır. Hollywood yıldızlarının da tercihi 
Denizli Mermeri ve Travertenidir

Dionysos’tan
Günümüze
Bağcılık ve Üzüm 

Mermer Sanayi
ve Ihracat
Şampiyonu

Denizli’nin içinde bulunduğu Antik 
Phrygia Bölgesi; Anadolu tarihi coğ-
rafyası içinde ele alındığında, antik 
dönemin en önemli liman kentlerini 
Anadolu’nun içlerine bağlayan geçiş 
yolları üzerinde bulunmaktadır. Be-
reketli tarım arazilerinde yetiştirilen 
üzüm, yün, keten ve ipekli kumaşlar-
dan elde edilen tekstil ürünleri tüm 
dünyaya buradan pazarlanmış ve 
bu konuda ün yapmıştır. Halen Tür-
kiye’nin en önemli bağcılık merkez-
lerinden olan Denizli, Anadolu’nun 
bilinen en eski üzümlerinden Çalkara-
sı’nın anavatanıdır. 

Tarih, Kültür & Sanat



Geleneksel 
Meslekler ve 
Yöresel El  
Sanatları

Denizli’nin, Tavas, Acıpayam, Ça-
meli, Güney ve Çal ilçelerinin kırsal 
alandaki yerleşme ünitelerinde el 
sanatları çalışmaları yapılmakta-
dır. Özellikle ev hanımları ve genç 
kızların çeşitli renkte ince iplik-
lerle; tığ, iğne, mekik gibi araçlar 
kullanarak yaptıkları “oyalar” sür-
dürülmekte bu zarif ve geleneksel 
el işleri günden güne rağbet gör-
mektedir. Böylece bilim ve tekni-
ğin zamanımızdaki ileri adımların 
durdurmakta olduğu el sanatları-
mızı kurtarma çabaları hızla sür-
dürülmektedir.

Geleneksel Denizli El Sanatları; 
dokumacılık, hasırcılık, dericilik, 
testi ve bardak yapımcılığı, urgan-
cılık, bakırcılık, demircilik, tarakçı-
lık, semercilik-saraçlık, tel kırma 
gümüş işleri, iğne işleri, ağaç işleri 
olarak sıralanabilir.

Dokumacılık

Denizli’de dokumacılığın köke-
ni, Antik dönemlere dayanır. Bu 
temel uğraş, Çürüksu ve Büyük 
Menderes vadilerinin, Türkler 
tarafından iskân edilmesinden 
sonra da gelişerek devam etmiş-
tir. Dokumacılığı, genellikle kadın-
lar yapmaktaydı. Çürüksu ovasın-
da yetiştirilen kaliteli pamuklar, 
iplik haline getirilir; ceviz yaprağı, 
soğan kabuğu, palamut, sumak, 
mazı, birçok ot ve köklerden elde 
edilen boyalarla renklendirilmek-
te, yörede beslenen uzun ve ince 
tüylü bir koyun cinsinden elde 
edilen yünlerden de zarif yün-
lü kumaşlar dokunurdu. Her iki 
türdeki iplik elyafının iyi nitelikli 
oluşu ve kuvvetlice eğrilmesi, 
kumaşın kaliteli ve uzun süre da-
yanmasını sağlıyordu.

Bu kumaşlar yapıldıkları kentin 
adı ile anılır, yurtiçi ve yurtdışı pa-
zarlara da ihraç edilirdi. İbni Ba-
tuta’ya göre burada eşi benzeri 
olmayan altın işlemeli pamuklu 
elbiseler dokunurdu. Osman Ga-
zi’nin kişisel eşyaları arasından, 
Denizli tülbentleri, saray kadınları 
için ince beyaz bezler, bayraklık 
kırmızı kumaşlar, şalvar çıkmıştır.

Denizli merkezi dışında, Buldan, 
Sarayköy, Babadağ, Tavas, Kızıl-
cabölük ve Kale’de köklü, geliş-
miş bir dokumacılık bulunmak-

tadır. Özellikle Babadağ, Kadıköy 
dokumalarıyla, Buldan ise beziy-
le Anadolu’da bilinir. Dokumacı-
lığın büyük çoğunluğunu yatak 
çarşafları ve alacalar oluşturur. 
Basmacılık ve kuşakçılık en ge-
lişmiş tekstil dallarından biriydi. 
Serinhisar’da yünden menevrek, 
kılçar, çakşırlık, kara kuzu yö-
nünden şalvarlıklar dokunurdu. 
Bekilli ve Çal’ın Ortaköy köyünde 
ak bez ve alaca bezler imal edil-
miş, Bürgü, bohça, perde, yastık 
kılıfı işlemeleri Buldan ve diğer 
bazı köylerde üretilmiştir. Güney 
ilçesi Eziler ile Çal’ın Süller kasa-
basında halı ve kilim dokumacılığı 
gelişmiştir. Halı, kilim, heybe, tor-
ba, çul, çuval, seccade gibi kaba 
dokuma sanayi ürünlerinin tarihi 
de çok eskilere dayanmaktadır. 
Halıcılık, Yatağan, Bozkurt, Çal ve 
ilçelerinde gelişmiş bir sanattır. 
Süller kasabası da kilimleri ile 
ünlüdür. Acıpayam’ın Yeşilyuva 
kasabasında 1960’dan önceki 
yıllarda yolluk, kilim, heybe ve 
torba dokuyan basit tezgahlar 
bulunmaktadır. Bu ilkel tezgâhlar-
la kasabanın ihtiyacı karşılanırdı. 
Bu dokumalardaki ipler evlerde 
eğrilir ve boyanırdı. Bugün kasa-
ba yün ip boyama ustaları vardır 
ve eski yöntemle ipleri boyamak-
tadırlar. Kadınlar da kilim ve yolluk 
dokumaktadırlar.
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Dericilik

Denizli yöresinde dericilik sanatı da 
dokumacılık kadar eskidir. Bu uğraş 
Türkmen Boyları’nın, Denizli yöresine 
yerleşmelerinden sonra daha da de-
ğer kazanmıştır. O dönemde, genç kız 
ve gelinlere Hitit tipinde burnu kalkık, 
pullu ve işlemeli zarif terlikler yapılırdı.

 Urgancılık

Serinhisar ilçesinde urgancılık ata 
mesleklerinden biri olup, varlığını gü-
nümüzde de sürdürmektedir. Bu işi 
genellikle kadınlar yapmaktadır. Er-
keklerde üretilen urganların pazarla-
ma işiyle uğraşmaktadırlar.

Bakırcılık

Bakır işlemeciliği geleneksel el sanat-
larımızdan olup, Denizli merkezindeki 
Kaleiçi’nde yüzyıllardan beri varlığını 
sürdürmektedir. Burada birçok sofra 
takımı, çanaklar, iliştirler, kaşık, kepçe, 
kevgir, sini, leğen, yemek tencereleri, 
kazanlar, ibrik vb. mutfak eşyaları imal 
edilmektedir. 

Bıçakçılık

Serinhisar ilçesinin Yatağan kasaba-
sında, Yatağan Baba’nın yadigârı olan 
demircilik sanatı köyün kurulduğu ta-
rihten beri devam etmektedir. Buna 
bağlı olarak bıçakçılık sanatı gelişmiş 
olup, bıçak, çakı, tahra, balta, makas, 
kırklık, saban demiri ve pala gibi iş 
aletleri günümüzde de yapılmaktadır. 
Ülkenin her yerine gönderilerek, Ya-
tağan insanının maden sanatındaki 
yaratıcılığı ve tarihten beri süregelen 
ata sanatı tanıtılmaktadır. Yatağan 
adıyla özdeşleşen palalar, literatüre 
“Yatağan” olarak girmiştir. XIII. Yüzyılın 
başlarında Osman Gazi’nin askerleri 
de, kendi sanatkârları tarafından imal 
edilerek, erleri tarafından kılıç yerine 
kullanılmış, Türkiye’nin her yerinde 
Yatağan palası adını taşımaktadır.

Yatağan Kılıç Baston imalatı

Kılıç baston, bastonların içinin oyu-
larak küçük bir kılıç tipinde çeliğin 
yerleştirilmesiyle oluşturulmuş bir si-
lahtır. Böylece bastonlar her ne kadar 
yekpare bir görünüm sergilemesine 
karşın iki parçadan meydana gelmek-
tedir. Bunlardan ilki baston, ikincisi ise 
bastonu dıştan saran kın bölümüdür. 
Boyutları genelde standart olarak ya-

pılmış olup 0.80 m. civarındadır. Bas-
tonun eğri olan yani tutulacak sapı 
çekildiği taktirde 1,5-2 cm genişlikten 
başlayarak uca doğru incelen bir kılıç 
çıkar. Kesmekten ziyade bir şiş vazi-
fesi gördüğü için şiş baston ismi de 
takılmıştır. Yapım süreci aynen yata-
ğanlar da olduğu gibi dövülmek sure-
tiyle çelikleştirilerek yapılmıştır. 

Hasırcılık

İlde görülen diğer doku-
ma türü, hasır dokuma-
cılığıdır. Çardak-Beylerli, 
Buldan-Süleymanlı, Çiv-
ril-Gümüşsuyu yöreleri-
mizdeki göllerden kesilen 
saz ve kamışlardan yere 
kurulan tezgahlarda hasır 
denilen “yazlık örtüsü” ve 
tavanlara “dam örtüsü”, 
denizde kullanılan hasır 
türleri dokunmaktadır.

Tarih, Kültür & Sanat
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1935’de Türkiye’de cam üretimi yap-
maya başlayan Paşabahçe, geçmiş-
ten aldığı Türk “camcılık” geleneğinin 
yaşatılması misyonunu bugün Denizli 

Cam ile sürdürmektedir. Firma, Denizli 
markası ile yaptığı “el yapımı cam ev 
eşyası” üretiminde Türkiye’de lider 
durumunda, dünyada ise aranılan bir 

konuma gelmiştir.  Denizli Cam, 5 bin 
yıllık camcılık geleneğini  halen ya-
şatmaktadır.

Demircilik

Demir sanatı, Denizli’de yüzyıllardan beri devam eden 
köklü bir sanattır. Eski Kaleiçi Çarşısında “Demirciler 
Çarşısı” olarak bilinen yer hala ilgi görmektedir. 

Semercilik - Saraçlık - Nalbantlık

Son yıllarda tarımda makineleşmenin artmasına bağlı ola-
rak yük ve iş hayvanı (at ve eşek) kullanılmamaya başlanıl-
mıştır. Dolayısıyla eskiden bunlara bağlı olarak yaygın olan 
semer yapımcılığı ve saraçlıkta oldukça azalmıştır.

 El İmalatı Cam Yapımı
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Türkiye’de ve Dünyada 

Otomotiv Sektöründe 
Kümelenme

Anıl DURMUŞ
Ticaret Uzmanı

Otomotiv sektörü üretimde bulun-
duğu ekonomiye yüksek katma de-
ğer sağlayan, teknolojik gelişmeleri 
hızlandıran, ihracat kanalıyla döviz 
geliri kazandıran, müşterisi olduğu 

birçok sektörün gelişimine katkıda 
bulunan, tedarik sağladığı inşaat ve 
turizm gibi imalat sanayisini destek-
leyen sektörlerle savunma, ulaştırma 
ve altyapı gibi stratejik alanları geliş-

tiren lokomotif niteliğindeki sektörler 
arasında yer almaktadır. Sektör, 2016 
yılı itibarıyla 4 trilyon ABD doları ile 
dünya ekonomisinin yaklaşık %5’ini 
oluşturmaktadır. 

Ülkeler

AVRUPA

AB 27 ülke 

AB 15 Ülke 

AB yeni ülkeler 

Diğer Avrupa 

Türkiye

2014

8.049

15.409 

11.895 

3.514 

1.906 

733 

2015

18.494

16.324 

12.621 

3.703

1.378 

791 

2016

18.952

16.787

13.009

3.778

1.214

951

Değişim  
% (2015-2016)

2,5

2,8

3,1

2

-12,0

20,2

Tablo 1: Dünya Otomobil Üretimi (1000 adet)

Dosya
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PASİFİK 

Çin 

Japonya 

Güney Kore 

Hindistan 

AMERİKA

İran 

NAFTA 

Malezya 

Güney Amerika 

AFRİKA 

ASYA

Genel Toplam 

Kaynak: OICA

19.929 

8.277 

4.124 

3.162  

9.987 

926 

7.082 

545 

2.904 

483 

39.263 

67.782 

21.143 

7.831 

4.135 

3.409

9.395

885 

7.020 

564

2.375 

604

40.111 

68.604

24.421

7.874

3.860

3.678

8.816

1.074

6.730

468

2.086

674

43.664

72.105

15,5

0,6

-6,7

7,9

-6,2

21,4

-4,1

-16,7

-12,2

11,5

8,9

5,1
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Dünyada kullanılmakta olan araç sa-
yısı 1,14 milyar adedi aşmıştır; bu raka-
mın 2025’te 1,35 milyar adede ulaş-
ması beklenmektedir. Dünya nüfusu 
ile paralel olarak kullanılan araçların 
%22’si ABD’de; %19’u Batı Avrupa’da; 
%15’i Çin’de bulunmaktadır. Türki-
ye’deki araç sayısı ise dünyadaki 
araçların %1,5’ini temsil etmektedir. 

Taşıt araçları sanayinin ülkemizde-
ki üretim gelişimine baktığımızda 
1950’li yılların ortalarından itibaren 
başladığını görmekteyiz. 1954 yılın-
da ilk montaj hattı kurularak Türk Si-
lahlı Kuvvetlerine cip ve kamyonet 
üretilmeye başlanmıştır (Türk Willys 
Overland Limited). 1955 yılında ilk 
ticari kamyon montajı Türk Otomo-
tiv Endüstrisi tarafından yapılmıştır. 
1963 yılında ilk yerli otobüs montajı 
Magirus marka otobüslerinin mon-
tajı ile olmuştur. Otomotiv sanayinin 
kendi montajı ise 1966 yılında baş-

lamıştır. Takip eden yıllarda TOFAŞ ve 
OYAK-RENAULT İtalyan ve Fransız li-
sanslarıyla 1971 yılında imalat hatlarını 
kurmuşlardır. 2000’li yıllardan itibaren 
Asyalı otomotiv üreticileri de Türki-

ye’de girişimlerine başlamışlardır.

Kümelenme, 1990’lı yılların ba-
şında ülkelerin politikalarında 
araç olarak kullanmaya başla-
dıkları bir model olmuştur. 

Akademik alanda yine 1990’lardan 
itibaren Michael Porter tarafından 
geliştirilen tanımıyla dikkat çekmiştir. 
Kendisi tarafından 1998 yılında yapı-
lan tanımlama şu şekildedir: 

“Kümelenme birbiriyle bağlantılı olan 
işletmelerin ve kurumların belirli yer-
lerde coğrafi olarak yoğunlaşmala-
rıdır. Kümelenmeler, rekabet açısın-
dan önemli olan, birbiriyle bağlantılı 
endüstrileri ve diğer kurumları içine 
alır. Bunlar bileşen, makine ve hizmet 

sağlayan ihtisaslaşmış tedarikçileri 
ve ihtisaslaşmış altyapı sağlayıcılarını 
kapsar. Kümelenmeler genelde dikey 
olarak tedarik kanallarını ve müşteri-
leri, yatay olarak tamamlayıcı ürün-
ler üretenleri ve yetenekler, teknoloji 
veya ortak girdi kullanımı yönünden 
ilgili olan sanayilerdeki işletmeleri 
kapsayacak şekilde genişler. Son ola-
rak, kümelenmeler kamu kurumlarını 
ve üniversiteleri, standart belirleyici 
ajansları ve danışmanları, mesleki 
eğitim kurumlarını ve sendikalar gibi 
ihtisaslaşmış eğitim, öğretim, araştır-
ma, bilgi ve teknik destek sağlayan 
diğer kurumları kapsar.”

Kümelenmenin önemine baktığı-
mızda, bulundukları bölgelerdeki il-
gili sanayilerin ve bölgelerin rekabet 
güçlerini artırmak amacıyla bir araya 
gelmiş işbirliği içerisinde hareket 
eden firma ve kurumlardan oluşmak-
tadır. Küme içerisinde yer alan her bir 

Ülkemizde binek otomobil  
üretimi yapan firmalara baktığımızda;  

Renault, Tofaş (Fiat), Toyota, Hyundai Assan,  
Ford Otosan ve Honda firmalarını  

görmekteyiz.

Dosya
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Tablo 2: Türkiye’de Binek Otomobil Üretim Yapan Firmalar ve Kapasiteleri

Firma

HONDA

Hyundai Assan

Oyak Renault

Tofaş

Toyota

Ford Otosan

Üretim Yeri

Gebze/Kocaeli

Kocaeli

Bursa

Bursa

Sakarya

Eskişehir, Kocaeli

Üretime  
Başlama Tarihi

18.494

16.324 

12.621 

3.703

1.378 

791 

Otomobil Üretim 
Kapasitesi

18.952

16.787

13.009

3.778

1.214

951

Kaynak: Otomotiv Sanayicileri Derneği(OSD), Otomotiv Sanayi Genel ve İstatistik Bülteni 2017

unsurun kümenin etkin bir şekilde 
çalışmasında rolü vardır. Kümedeki 
lider firmalar ihracat potansiyeli olan 
ve bu potansiyelini hayata geçiren 
firmalardır.

Ülkemizdeki kümelenme politikası 
1960’lı yıllarda o zamanki Devlet Plan-
lama Teşkilatının koordinasyonunda 
hazırlanan kalkınma planlarıyla baş-
lamıştır. Organize Sanayi Bölgeleri 
(OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri (KSS) 
kurulmaya başlanmıştır. Bu bölgelerin 
ortaya çıkması kümelenme politika-
larının temellerini oluşturmaktadır. 

Kümelenme kavramının Türkiye’de 
temel politika belgelerinde yer alma-
sı ilk olarak 2004 yılında KOBİ Strateji 
ve Eylem Planında gerçekleşmiştir. 
2007-2009 yılı için güncellenen bu 
belgede kümelenmeye verilen önem 
artırılmıştır. Burada, kümelenme yak-
laşımı KOBİ’lerin rekabetçi yapıya 
ulaşmalarında önemli bir araç olarak 

kabul edilmiştir. 

Konuya ilişkin yasal mevzuat ise 12 
Temmuz 2012 tarihli ve 28351 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan “Bazı 
kanun ve kanun hükmünde kararna-
melerde değişiklik yapılmasına dair 
6553 sayılı Kanun” ile “Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nın teşkilat ve 
görevlerini yeniden düzenlenen 635 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname”-
nin 9. Maddesinde değişiklik yapılmış; 
kümelenme politika çalışmaları ve 
kümelenme destek programının uy-
gulanmasına yönelik olarak yapılacak 
çalışmalara ilişkin her türlü görev ve 
sorumluluk Sanayi Bölgeleri Genel 
Müdürlüğüne verilmiştir. 

Dünya genelinde Fransa, İspanya, 
İtalya ve Japonya başarılı kümelenme 
politikaları uygulayan ülkelerdendir. 
Otomotiv sektöründeki başarılı kü-
melenme uygulama örnekleri olarak 
da Almanya, Güney Kore, ABD, Fransa 

ve Slovakya’yı gösterebiliriz. Fran-
sa’da, teşvike dayalı politikalar yerine 
dezavantajlı bölgelere altyapı yatı-
rımlarının sağlanması ve mali kaynak-
ların bölgeler arasında dağılımının 
belirlenmesi şeklinde yönlendirici bir 
yaklaşım sürdürülmüştür. Küme içe-
risinde yer alan işletmeler, AR-GE fa-
aliyetlerinde vergi muafiyetlerinden 
yararlanmakta ve AR-GE personelinin 
sosyal güvenlik primlerine yönelik 
ödemelerde azaltmalara gitmektedir. 

İspanya’da kümelenme politikaları 
1980’li yıllardan bu yana merkezi ve 
bölgesel olarak iki ayaklı süreç ile 
yürütülmektedir. Ayaklardan birinde 
özerk bölgelerde uygulanan, kayna-
ğını merkezden almayan sanayi po-
litikaları yer almaktadır. 

Ulusal düzeyde Sanayi, Turizm ve Ti-
caret Bakanlığına bağlı Küçük ve Orta 
Girişimciler Politikaları Genel Müdürlü-
ğü (DGPYME) aracığıyla politikalar yü-
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rütülmektedir. Kurumun temel görevi 
işletmeleri ve kümeleri desteklemektir.

2006 yılına kadar geçen süreç içe-
risinde başarılı olmuş bölgesel uy-
gulamalar vardır. Bunlardan ön plana 
çıkanı Bask Bölgesi Uygulamalarıdır. 
Bölgenin Sanayi, Turizm ve Ticaret 
Departmanı ekonomik kalkınmadan 
sorumludur. Bask Sanayi Politikası 
Planı ekonomik kalkınmayı gerçek-
leştirmek için ticaret, turizm, enerji ve 
işletmeler arasında işbirliği konularını 
entegre etmektedir.  İtalya’da küme-
lere “sanayi bölgeleri” denilmektedir. 
Bu bölgelerin oluşturulmasından so-
rumlu kuruluş İtalya Sanayi Destek 
Enstitüsü (IPI)’dür. IPI Sanayi Bakanlı-
ğına bağlı ve ekonomik gelişme ala-
nında faaliyet yürütmektedir. Ayrıca 
bölgelerin kalkınmasından sorumlu-
dur ve sanayi bölgelerinin kalkınma-

larına çeşitli yollarla destek vermek-
tedir. Sanayi bölgelerinin kuruluş ve 
işletme faaliyetleri için fon tahsis et-
mektedir. Sanayi bölgelerinde, mes-
lek kuruluşları eğitim sürecine dahil 
olmakta,  projelerin gerçekleştirilmesi 
için de bilimsel destek sağlayan ku-
ruluşlar yer almaktadır. Kümelerin ana 
birliği Bölgeler Birliğidir. 1994 yılında 
üretime yönelik temsiliyet boşluğunu 
doldurmak için kurulmuştur.

Japonya’da 1990’ların sonundan iti-
baren yerel küme stratejileri oluştu-
rulmuştur. Sanayide rekabetçiliğin 
geliştirilmesi amacıyla üniversiteler, 
işletmeler ve ilgili diğer kurumlar ara-

sındaki ilişkilerin güçlendirilmesi her 
düzeyde desteklenmiştir.

1995’e kadar imalat sanayi alanındaki 
KOBİ ağlarına yönelik kümelenme po-
litikaları yürütülmüştür. Bu tarihten iti-
baren yeni yaklaşım, KOBİ’leri, büyük 
işletmeleri, üniversiteleri, ve AR-GE 
kuruluşlarını da içine alıp farklı aktör-
ler arasında bağlantı oluşturmayı he-
def alan bir yapı amaçlanmıştır.

Bu açıdan bakıldığında son dönemde 
iki küme programı ön plana çıkmıştır. 
İlki 2001 yılında başlayan Ekonomi, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca (METI) 
yürütülen Sanayi Kümeleri Programı, 
diğeri de 2002-2007 yılları arasında 
süren Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Tek-
noloji Bakanlığınca (MEXT) kümelere 
yönelik uygulanmış programdır.

Otomotiv sektöründeki kümelenme-

lere baktığımızda Almanya, Güney 
Kore, İspanya ve Japonya’daki örnek-
ler öne çıkmaktadır. 

Alman otomotiv sanayinde önemli 
bir payı olan Baden-Württemberg(-
BW) Almanya’nın güneybatısında, 
Ren Nehri’nin doğusunda yer alan bir 
eyalettir. Özellikle Almanya’nın oto-
motiv sektöründe elde etmiş olduğu 
rekabet avantajı; bu eyaletteki üreti-
cilerin ve tedarikçilerin oluşturduğu 
ağa dayanmaktadır. Öyle ki bu geniş 
ağ sayesinde bölgede BW otomotiv 
kümelenmesinin önü açılmıştır. Bu 
kümelenmede dünyada ünlü pek çok 
markanın üretim tesisi yer almakta-

dır. Bunlar; Daimler AG, Audi, Merce-
des-Benz, Porsche gibi markalardır. 
Otomotiv sektörünün dışından aslın-
da sektörle iç içe olan bir başka alan-
da da üretimin yoğun olduğu bir böl-
gedir. Bölge aynı zamanda Neoplan, 
Iveco, John Deere, Evo Bus ve Merce-
des-Benz gibi başlıca ağır vasıta, ta-
rım araçları ve diğer vasıta üreticilerini 
de barındırmaktadır. Bu bölgede oto-
motiv ve motor üreticilerinin imalat 
yaptığı 70’e yakın fabrika bulunmakta 
ve yıllık ortalama 40 milyar avro civa-
rında satış gerçekleşmektedir.

Güney Kore’nin en büyük otomo-
tiv kümesi Gyeongbuk-Gyeongnam 
bölgesinde yer almaktadır. Üretilen 
otomobilin yarısına yakını bu bölgede 
üretilmektedir. Bölge, Daegu-Gyeo-
ngbuk Serbest Ekonomik Bölgesinin 
(DGFEZ) içerisindedir. Bu bölgede, 

üretim, AR-GE ve lojistik desteklen-
mektedir. Kore’de üretilen otomobilin 
neredeyse yarısı (%43) burada üretil-
mektedir. Hyundai, Renault Samsung 
ve GM Kore’nin bu bölgede üretim te-
sisleri bulunmaktadır. 

İspanya’nın kuzeydoğusunda yer 
alan Bask bölgesi otomotiv sanayi-
nin yoğun olduğu yerlerden birisidir. 
Euskadi Otomotiv Kümesi sektörün 
önde gelen üretim yerlerindendir. 
1993 yılında kurulan küme, otomotiv 
sektörünün rekabetçiliğinin geliştiril-
mesi için kurulmuştur. Bu küme, Bask 
Bölgesel Hükümetinin desteğiyle ve 
Porter’ın metodolojisine uygun olarak 

Dosya
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kurulan kümedir. Özellikle son 15 yılda 
büyük gelişme kaydeden kümenin 
elde ettiği gelir 13 milyar ABD dolarına 
ulaşmıştır.

Japonya’nın ve dünyanın önde ge-
len otomobil üreticileri arasında yer 
alan Toyota’nın üretim merkezi Ja-
ponya’da yer almaktadır. Japonya’nın 
Aichi prefektörlüğü (eyalet)’ne bağlı 
Toyota şehrinde şirketin merkezi yer 
almaktadır. Toyota’nın faaliyetlerini 
yoğunlaştırdığı bölgede bu sayede 
bir otomobil kümelenmesi ortaya çık-
mıştır. Aichi prefektörlüğünün merke-
zi Nagoya şehridir. Aichi, Japonya’nın 
orta bölgesinde yer almakta ve Japon 

Denizine kıyısı bulunmaktadır. Prefek-
törlüğün toplam nüfusu yaklaşık 7,48 
milyondur. İş gücü sayısı ise 3,75 mil-
yondur.

Aichi bölgenin ve dünyanın en büyük 
ve gelişmiş otomobil ve otomobille 
ilişkili üretim tesislerine sahiptir. Böl-
gede 3.200’den fazla üretici firma 
yer almaktadır. Bu üretim tesislerinde 
300.000 civarında iş gücü istihdam 
edilmektedir. Bölgede Toyota’nı dışın-
da Bosch firmasının da üretim tesisi 
yer almaktadır. Toyota’nın AR-GE ça-
lışmalarını yürüttüğü merkezler ve la-
boratuvarlar da burada yer almaktadır.

 

Türkiye’de Bursa, Konya ve Kocaeli 
otomotiv kümelenmesi alanında iyi 
örneklerdir. 

Bursa OSB’de oluşan otomotiv küme-
lenmesinde 55 firma yer almaktadır. 
Faaliyet gösteren kümede 58.000 kişi 
istihdam edilmekte ve 3,9 milyar ABD 
Doları ihracat yapılmaktadır. Bölgede 
yer alan otomotiv kümelenmesi Eko-
nomi Bakanlığından destek almakta-
dır. Bölgede otomotiv alanında küme-
lenme oluşmasında Oyak Renault’un 
fabrikasının OSB sınırları içerisinde 
olmasının büyük katkısı vardır. Bu fab-
rikanın etrafında oluşan yan sanayi 
üretimler kümenin gelişmesine katkı 
sağlamıştır. 

Otomotiv sektöründeki kümelenmelere 
baktığımızda Almanya, Güney Kore, İspanya 
ve Japonya’daki örnekler öne çıkmaktadır. 
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Kocaeli’de 2001 yılında faaliyetleri-
ne başlayan TOSB Taşıt Araçları Yan 
Sanayicileri Derneğinin üyelerinin bir 
araya kurduğu bir oluşumdur. 258 
hektar alan üzerine kuruludur. Haliha-
zırda 77 işletme faaliyettedir. Bu 77 iş-
letmede yaklaşık 20.000 kişi istihdam 
edilmektedir. Yıllık ciro toplamı 12 mil-
yar TL ve yıllık ihracat rakamı 1,5 mil-
yar ABD Dolarını bulmaktadır. 12 adet 
AR-GE kuruluşunda 675 kişi istihdam 
edilmektedir. Şu ana kadar bölgedeki 
firmaların 36 adet tescilli patent ona-
yı bulunmaktadır. 

Türkiye’de Marmara Bölgesinden 
sonra otomotiv sanayinin en yoğun 
bölgelerden birisi Konya’dır. İldeki 9 
adet OSB’de otomotiv sanayi ön pla-
na çıkmıştır. Konya sanayi; otomotiv 
sanayi sektöründe, 1’i ana sanayi üre-
ticisi, 400’ü otomotiv yan sanayi üre-
ticisi ve 1000 civarındaki hizmet sağ-
layıcısı olan yaklaşık 1400 firma ile 

Türkiye genelinde güçlü bir konuma 
sahiptir. Konya otomotiv sektöründe 
10.000 kişinin üzerinde bir istihdam 
sağlamaktadır. 

Kümelenmenin, otomotiv sektöründe 
faaliyet gösteren tacirler ve esnaf ve 
sanatkârlar açısından pek çok fay-
da sağlayabilecek potansiyeli vardır. 
Birbirine yakın coğrafyalarda üretim 
gerçekleştiren tesisler ölçek ekono-
misinden faydalanarak maliyetleri-
ni düşürebilirler. Birbirlerinin iş gücü 
havuzundan faydalanarak kalifiye 
iş gücüne hızlı ve güvenilir yollardan 
ulaşabilirler. Küme içerisindeki büyük 
ölçekli firmalara üretim yaparak uz-
manlaşma sağlayabilirler ve böylece 
ürünleri için pazar araştırması maliye-
tini azaltmış olurlar.
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Kümelenmenin, otomotiv  
sektöründe faaliyet gösteren tacirler ve 
esnaf ve sanatkârlar açısından pek çok fayda 
sağlayabilecek potansiyeli vardır. Birbirine yakın 
coğrafyalarda üretim gerçekleştiren  
tesisler ölçek ekonomisinden  
faydalanarak maliyetlerini  
düşürebilirler.

Dosya



79

Rivayete  
göre Orta Anadolu  
bölgesinde bir cam us- 
tası vardı. Ahilik yapar, ya- 
nında yetiştirdiği  çıraklarına  
işinin bütün hünerlerini öğrettiği  
gibi esnaflık âdâbını da öğretirdi. 
Zamanı gelen eski çıraklarına da  
“Sen oldun” der, el verir ve uğurlardı. 

Cam esnafının yanındaki son çıraklar-
dan biri, ustasından ayrılmak için izin 
ister. Ustası da ona daha olmadığını, 
biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu 
söyleyerek kalmasını ister. Çırak bir 
süre daha bekler ama tekrar izin is-
ter. Ustası bu sefer de;  “Evlâdım, sen 
daha olmadın, sen daha bu işin püf 
noktasını öğrenmedin, az daha kal 
hele!” der. 

Çırak daha fazla dayanamaz ve her 
şeyi göze alarak ustasının yanından 
ayrılarak komşu kasabalardan  birine 
gider ve kendi işini kurar. Kurar kurma-
sına da bu yeni işinde bir türlü dikiş 
tutturamaz. Yaptığı bütün cam işleri, 
biblolar, şamdanlar, süs eşyaları bir 
süre sonra çatlamaktadır. Delikanlı 
artık daha fazla dayanamaz ve iflas 
bayrağını çekerek ustasının yanı-
na döner. Ustasına, “ben ettim sen 
etme!” der ve ustasının gönlünü al-
dıktan sonra tekrar çalışmaya başlar. 

Bir süre daha çalıştıktan sonra ustası 
ona “Artık sen oldun, sana el veriyo-
rum, şimdi dükkân açabilirsin, ancak 

son bir iş göstereceğim sana, bu işin 
püf noktasını da göstereyim öyle git!” 
der. Usta, çırağa daha önce hiç giril-
meyen odayı işaret ederek onu ka-
ranlık odaya davet eder. Usta, karanlık 
odanın bir köşesinde yığılı vaziyetteki 
sıcak ürünlerden birini eline alarak ta-
vanda incecik bir hat halinde süzülen 
ışık huzmesinin içerisinde sağa sola 
çevirip arada bir de “püf” “püf” ya-
parak cam ürünlere üfler. Daha önce 
hiç girmediği bu karanlık odanın sır-
rını şimdi anlamaya başlayan çırak 
ustasına, “Usta ne yapıyorsun, neden 

üflüyorsun camlara?” diye sorar. Us-
tası da, “Bak evladım, ışığa tuttuğum 
camların içerisinde zerrecikler halin-
de hava kabarcıkları var, onları henüz 
soğumadan daha sıcakken üfleyerek 
patlatıyorum ki içinde hava kalmasın. 
Şimdi anladın mı senin camlarının ne-
den kırıldığını, çatladığını?” der. 

Çırak, duydukları karşısında hayrete 
düşer, hem geçmişte yaptığı hatayı 
hem de meslekteki önemli bir sırrı 
öğrenmiş olur. Ustası çırağına, “Şimdi 
öğrendin mi işin püf noktasını?” der, 
omzunu sıvazlar  ve el vererek uğurlar.

BİR HİKAYESİ VAR

Meslek ve zanaatların incelik gerektiren hüner 
noktası, Ahi Evran zamanında ticarî hayat, 

belirli kanunlar ve ahlâk kuralları içerisinde 
sürdürülüyordu. Esnaflık geleneğine  

göre çırak ustasından icazet almadan  
veya usta çırağına el vermeden 
 çırak kendi dükkânını açamaz,  

kendi işini kuramazdı. 
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Türkiye’de  
Kalkınma Ajansları

Seda KILIÇ
Ticaret Uzmanı

Bölgesel düzeyde çalışan ve hem ge-
lişmiş hem de gelişmekte olan ülke-
lerde kalkınma adına ciddi roller üst-
lenen Kalkınma Ajansları, Avrupa’da 
bölgesel kalkınma ajanslarının bir üst 
örgütü niteliğindeki Avrupa Bölgesel 
Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) ta-
rafından, sektörel ve genel kalkınma 
problemlerini belirleyen, bunların çö-
zümüne yönelik olanakları ve çözüm-
leri saptayan ve bu çözümleri geliş-
tiren projeleri destekleyen birimlerdir, 
şeklinde tanımlanmıştır.

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel 
İhtisas Komisyonu Raporu ise Kalkın-
ma Ajanslarını; “merkezi hükümetler-
den bağımsız bir idari yapıda, sınırları 
çizilmiş bir bölgenin girişimcilik po-
tansiyelini geliştirip canlandırmak ve 
böylece ekonomik kalkınmaya katkı 
sağlamak amacıyla kuruluş ve faali-
yetlerini kamunun veya özel sektö-
rün finanse ettiği bir kuruluş” olarak 
tanımlamıştır. 

Ajanslar, bölgesellik gereği yalnız-
ca belirli bir bölgeyle sınırlı faaliyet 
alanında, “o” bölgenin ekonomik kal-
kınmasını amaçlamaktadır. Ancak, 
elbette bölgesel politikaların da ulu-
sal düzeyde uygulanan kalkınma po-
litikalarıyla uyumlu olması gerektiği 
açıktır. Esasında amaç, her bölgenin 
sahip olduğu iç dinamiği o bölgenin 
kalkınması için kullanmak ve nihaye-
tinde tüm bölgelerin ekonomiye kat-
kısını en yüksek düzeye ulaştırarak 
topyekûn bir kalkınma sağlamaktır 
denilebilir. Böylece, geri kalmış böl-
gelerin kendi içlerinde ya da diğer 
bölgelerle olan gelişmişlik farkları da 
azalarak ülke ortalamasına yaklaşa-
caktır. Zira, bölgeler arası gelişmişlik 
farklarının azaltılması, bunu yaparken 
de yerel toplulukların yönlendirdiği 
katılımcı bir yöntem izlenecek olma-
sı kalkınma ajanslarının ortaya çıkışı 
noktasında kuvvetli bir motivasyon 
olmuştur.

Türkiye’de bölgesel planlamada Kal-
kınma Ajansları sürecine geçişte en 
önemli sebep hiç kuşkusuz Avrupa 
Birliği’ne üyelik süreci olmuştur. Av-
rupa Birliği, küreselleşme ve yapısal 
uyum politikaları ile ilgili araç ve de-
ğişimler çerçevesinde, üye olacak 
ve aday olacak ülkelerde bölgesel 
planlamanın yeni bir anlayışla ele 
alınması gerektiğini, bunun aracının 
da bölgesel kalkınma ajansları oldu-
ğunu belirtmiş ve Türkiye’den de bu 
birimleri kurmasını istemiştir. Bu çer-
çevede Türkiye, bölgesel Kalkınma 
ajanslarını ciddi anlamda ilk kez aday 
üyeliğinin tescil edildiği 1999 Helsinki 
Zirvesi sonrasında ele almış ve kalkın-
ma ajanslarının kurulması için yasal 
düzenlemeler süreci başlatılmıştır.

Türkiye’de Kalkınma Ajansları kurula-
cağının ilk sinyalleri 8. Beş Yıllık Kal-
kınma Planı (2001-2005) ile verilmiştir. 
Kalkınma Ajansları kurulması 58. Tür-
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin Acil 

Dosya
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Eylem Planı 
(2003) he-
defleri arasın-
da da yer almıştır. 
2007-2013 yıllarını 
kapsayan Dokuzuncu Kal-
kınma Planında ise, “Bölgesel 
Gelişmenin Sağlanması” ekseni al-
tında; “bölgesel gelişme politikasının 
merkezi düzeyde etkinleştirilmesi”, 
“yerel dinamiklere ve içsel potansi-
yele dayalı gelişmenin sağlanması”, 
“yerel düzeyde kurumsal kapasitenin 
artırılması” ve “kırsal kesimde kalkın-
manın sağlanması” hedefleri belirlen-
miştir. Ayrıca, 14 Nisan 2003 tarihinde 
AB Konseyi tarafından kabul edilen AB 
Katılım Ortaklığı Belgesi’nde “bölgesel 
kalkınma planlarını uygulamak üzere, 
NUTS 2 düzeyinde bölge birimlerinin 
kurulması” hedeflenmiştir. AB gene-
linde tek bir veri tabanı oluşturmak, 
bölgesel istatistikleri standartlaştır-
mak ve bunu yaparken de karşılaştırı-

la-
bilir bir 

tablo ortaya çıkarmak için bölgele-
rin sahip oldukları benzer niteliklere 
göre oluşturulan AB NUTS sistemi 22 
Eylül 2002 tarih ve 4720 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmiş 
ve Türkiye’de de örnek bölge birimi 
uygulaması olarak kabul edilmiştir. 
Ardından ise, 5449 sayılı “Kalkınma 
Ajansları’nın Kuruluşu, Koordinasyonu 
ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı” 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 
tarafından 25.1.2006 tarihinde kabul 
edilmiş ve 08.02.2006 tarih ve 26074 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir.

5449 sayılı Kanunun yürürlüğe girme-

sinin ardından, Bazı 
Düzey 2 Bölgelerinde 

Kalkınma Ajansları Ku-
rulmasını öngören Bakanlar 

Kurulu 2006/10550 sayılı karar-
namesinin 6 Temmuz 2006 tarih ve 

26220 sayılı Resmi Gazetede yayım-
lanması ile İzmir ilini kapsayan TR31 
Düzey 2 bölgesinde İzmir Kalkınma 
Ajansı ve Adana ili merkez olmak üze-
re Adana ve Mersin illerini kapsayan 
TR62 Düzey 2 bölgesinde Çukurova 
Kalkınma Ajansı kurulmuştur. 2008 yı-
lında 8 ajans, 2009 yılında 16 ajansın 
kurulması sonucu 2009 yılı sonunda 
26 Düzey 2 bölgesinin tamamında da 
Kalkınma Ajansları kurulmuştur.

Türkiye’deki kalkınma ajanslarının 4 
faaliyet alanı bulunmaktadır: daha 
önceki yıllarda merkez tarafından 
hazırlanan bölge planlarının, ajansla-
rın işlerlik kazanmasıyla birlikte yerel 
paydaşların geniş katılımı ile birlikte 



82

ajanslarca hazırlanması, bölgenin re-
kabet gücünü artırmaya yönelik ola-
rak verilen mali ve teknik destekler, 
yatırım destek faaliyetleri ve araş-
tırma ve inceleme çalışmaları yapıl-
masıdır. Dördüncü ve çok bilinmeyen 
faaliyetleri kapsamında ajanslar, faa-
liyet gösterdikleri bölgenin ekonomik 
ve sosyal hayatına yön vermek ama-
cıyla çeşitli analiz, strateji ve raporlar 
üretmektedirler. 

Kalkınma ajansları ülkemiz-
de esasında sağladıkları 
mali ve teknik destekler ile 
daha fazla gündemdedir. 
Kalkınma ajanslarının esnaf 
ve sanatkârları ilgilendiren 
yanı da daha ziyade sağla-
dıkları bu destekler olmak-
tadır.

 “Esnaf ve Sanatkârlar 
Teşvik ve Destek Sistemi 
(ESDES) Kurulması Yurt İçi 
Mevcut Durum Analizi” kap-
samında yürütülen analiz-
ler sonucunda Türkiye’de 
mikro işletmeler ile esnaf 
ve sanatkârlara yönelik 
teşvik ve destek sağlayan veya sağ-
lama potansiyeli olan üç ana yapı bu-
lunduğu tespit edilmiştir: 

1. Halk Bankası; Hazine Sübvansiyonlu 
olarak Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefale-
tiyle Halk Bankasından esnaf ve sa-
natkârlara sağlanan krediler.
2. KOSGEB Destekleri;
3. Kalkınma Ajansı Destekleri.
Çankaya Üniversitesince detaylı ana-
liz çalışmaları sonucu hazırlanan ra-
porda, ESKKK kefaleti ile Halk Bankası 
tarafından sağlanan kredilerin esnaf 
ve sanatkârların temelde yararlan-
dıkları destek olduğu belirtilmiş, Kal-
kınma Ajansları tarafından sağlanan 

hibe desteklerinin ise, “Türkiye’de, 
esnaf ve sanatkârlar açısından önem 
taşıyan ancak bu kesimin yararlanma 
imkânının halen oldukça kısıtlı olduğu 
desteklerden” olduğu tespit edilmiş 
ve hatta birçok esnaf ve sanatkârın 
bu kurumdan da desteklerinden de 
haberdar olmadığını belirttiğine dair 
anket sonuçlarına yer verilmiştir.

olmadığı gözlemlenmektedir. Esnaf 
ve sanatkârlar ile meslek kuruluşları 
sınırlı proje yazma bilgisine sahip ol-
duklarını ve proje yazma kabiliyeti ya 
da kapasitesine sahip büyük firmalar 
ile rekabet edemeyeceklerini düşün-
düklerinden hibe ve desteklerden ya-
rarlanmak üzere başvuru yapmaktan 
dahi geri durduklarını belirtmişlerdir. 
Bu sebeple de başvuru koşullarının 
daha hafif olduğu tamamen esnaf 

ve sanatkârlara yönelik 
yeni destek modellerinin 
ortaya konulması gerek-
tiğini düşünmektedirler. 
Proje odak grup toplan-
tısında ortaya konulan 
sorunlar da; sınırlı proje 
yazma yeteneği, esnaf 
ve sanatkârlar için ayrı 
bir destek sisteminin 
bulunmaması, süreçlerin 
uzun ve karmaşık olması, 
danışmanlıkta yaşanan 
sorunlar şeklinde iler-
lemektedir. Odak grup 
toplantılarında birçok 
esnaf ve sanatkâr tem-
silcisi katılımcı, KOSGEB 

ve Kalkınma Ajansları gibi diğer ulusal 
kurumlar tarafından sağlanan hibe ve 
teşviklerin daha çok orta ve üstü öl-
çekli ve genellikle imalat sektöründe 
faaliyette bulunan ticari işletmelere 
hitap ettiğini belirtmişlerdir. Aslında 
Kalkınma Ajansı desteklerinde esnaf 
ve sanatkarları başvurunun dışında 
bırakacak bir kriter söz konusu ola-
mamaktadır. Ancak, başvuru, proje 
hazırlama, bir değerlendirme ve se-
çim süreci sonucunda destek girişi-
minin olumsuz sonuçlanması ihtimali, 
proje yürütememe, eş finansman 
sağlayamama vb. nedenlerle esnaf 
ve sanatkârlar bu desteklerden yete-
rince yararlanamamaktadır.

ESDES çalışması sonucunda, hibe 
ve destekler konusunda esnaf ve 
sanatkârları zorlayan bazı hususlar 
olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Kal-
kınma Ajansları hibe ve desteklerinin 
önemli bir bölümünden yararlanmak 
için profesyonelce hazırlanmış bir 
projenin sunulması gerekmektedir. 
Çoğu esnaf ve sanatkârın bu şekilde 
ayrıntılı bir proje hazırlama yeteneği 
gerçekte çok sınırlıdır ve de esnaf 
ve sanatkârların kendilerinin de bu 
anlamda kapasitelerini artırıp artık 
projeler üzerinden yürüyen destek-
leme sistemine katılabilmek için bir 
adım atmak üzere motivasyonlarının 

Kalkınma Ajansları tarafından 
sağlanan hibe desteklerinin, 

“Türkiye’de, esnaf ve sanatkârlar 
açısından önem taşıyan ancak bu 

kesimin yararlanma imkânının halen 
oldukça kısıtlı olduğu desteklerden” 
olduğu tespit edilmiş ve hatta birçok 

esnaf ve sanatkârın bu kurumdan 
da desteklerinden de haberdar 

olmadığını belirttiğine dair anket 
sonuçlarına yer verilmiştir.

Dosya
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ESDES kapsamında tespit edilen bir 
diğer sorun da “kurumlar tarafından 
sağlanan hibe ve teşvikler konusun-
da yol gösterip danışmanlık yapacak 
kuruluşların bulunmaması” olarak 
kayda geçmiştir. Esasında yetkinliği 
tartışılabilir olmakla beraber son yıl-
larda işletmeleri teşvik ve destekler 
konusunda bilgilendirmek, yönlen-
dirmek, onlar adına proje yazmak 
ve hatta uzun süreçleri bulunan ör-
neğin Kalkınma Ajansları destekleri 
için proje sürecini de sonuna kadar 
yürütmek üzere çalışan danışmanlık 
firmaları oldukça yaygınlık kazan-
mıştır. Kendi kurumsal kapasitelerini 
bu anlamda geliştiremeyen ancak 
bu desteklerden de faydalanmak-
tan geri kalmak istemeyen esnaf ve 
sanatkârların ayıracakları bir kısım 
bütçe ile danışmanlık hizmetlerinden 
yararlanmaları önerilebilir ya da pro-
je yazma ya da yürütme kapasitesi 
düşük gruplar için danışmanlık mali-

yetlerini karşılayacak bir destek mo-
deli öngörülebilir. Esasında, Kalkınma 
Ajansları Proje ve Faaliyet Destekle-
me Yönetmeliğinde de “başvuru reh-
berinde açıkça belirtilmek kaydıyla, 
özellikle proje hazırlama kapasitesi 
düşük olan hedef kitlelere yönelik 
proje teklif çağrılarında, proje hazır-
lanması ve sunulmasını teşvik etmek 
amacıyla, yararlanıcılar tarafından bu 
kapsamda temin edilen desteklerden 
danışmanlık ve kırtasiye giderleri-
ne ilişkin olanlar, faturalandırılmaları 
şartıyla proje uygun maliyetlerinden 
sayılabilir ve talep edilen destek mik-
tarının % 2’sini geçmemek üzere pro-
je bütçesinde gösterilebilir.” hükmü 
yer almaktadır. Bu manada, Kalkınma 
Ajanslarının destek programlarında 
bu hususu esnaf ve sanatkârlar için 
değerlendirmesi oldukça önemlidir. 
Ancak, bunu yaparken sağlanacak 
danışmanlık hizmetlerinin belli bir ka-
liteyi yakalaması açısından birtakım 

standartlar getirilmesi gerektiği unu-
tulmamalıdır. Zira danışmanlık firması 
adı altında çok yüksek maliyetler ile 
kalitesiz hizmet sunarak müşterilerini 
zor duruma sokan firmaların olduğu 
bilgisi esnaf ve sanatkârların katılımı 
ile gerçekleştirilen birçok toplantıda 
dile getirilmiştir.

Diğer yandan, Esnaf ve Sanatkârlar 
Özelinde Sektör Analizleri Projesi kap-
samında, Ankara Yıldırım Beyazıt Üni-
versitesi tarafından hazırlanan gıda 
sektörü raporunda, sektörde faaliyet 
gösteren esnaf ve sanatkârların karşı 
karşıya olduğu sorunlar tespit edilmiş 
ve finansman başlığı altında yer alan 
sorunlardan biri de “KOSGEB ve Kal-
kınma Ajansı gibi kuruluşların proje 
destekli verdiği kredi ve hibelerden 
proje hazırlama kapasitesinin yeter-
siz olması nedeni ile yararlanamama 
ve bu konuda sağlanan danışmanlık 
hizmetlerinin maliyetinin yüksek ol-
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ması” yer almıştır. Bu husus sadece 
gıda sektöründe faaliyet gösteren 
esnaf ve sanatkârların değil tüm es-
naf ve sanatkârların çeşitli toplantı ve 
faaliyetlerde dile getirdikleri sorunla-
rın başında gelmektedir. Söz konusu 
raporda yer alan bir diğer husus ise 
esnaf ve sanatkârların banka kredile-
rinden ve devlet desteklerinden (KOS-
GEB, Kalkınma Ajansları vb.) yararlan-
ma oranlarının oldukça düşük olduğu 
yönündedir.

Benzer şekilde, Çankaya Üniversite-
since hazırlanan makine, Taşıtlar ve 
Madeni Eşya Sektörü Raporunda ise, 
sektörde faaliyet gösteren esnaf ve 
sanatkârların finansman başlığı al-
tında karşı karşıya olduğu tehditler 
arasında, “Bölgesel Kalkınma Ajans-
ları tarafından yürütülen destek 
programlarının esnaf ve sanatkârlara 
hitap etmemesi” yer almıştır. İlgili ra-
porda belirtilen nedenden ötürü, es-

naf ve sanatkârların bu desteklerden 
yararlanarak finansman temin etme 
imkânlarının yok denecek kadar az 
olduğu tespiti yapılmıştır. Ayrıca, Es-
naf ve sanatkârların Kalkınma Ajan-
sı desteklerinden yararlanamama 
nedenleri özetle; esnaf ve sanatkâr 
işletmelerinin bilgi eksikliği sorunu, 
finansman kaynaklarından/destek-
lerden yeterince haberdar olmama-
ları, genelde aile işletmeleri şeklinde 

faaliyet gösterdiklerinden bu konuda 
destek sağlayacak nitelikli eleman 
istihdam edememeleri, proje başvu-
rularının kabul edilmeyeceği düşün-
cesi, desteklerin proje bazlı olması ve 
esnaf ve sanatkârların proje yazma 
ve yürütme yeterliliğinde olmamaları, 
var olan danışmanlık hizmetlerinden 
yararlanmak üzere ekonomik güçleri-
nin olmaması, esnaf ve sanatkârların 
öncelikli olduğu bir destek beklenti-
sinde olmaları, Kalkınma Ajanslarınca 
talep edilen eş finansman yükümlü-
lüklerini sağlayamamaları, proje des-
tekleme ve izleme süreçlerini çok 
fazla karışık bulduklarından bu des-
teklere başvurmaktan geri durmaları, 
vb. şeklinde sayılabilir.

Diğer yandan, bölgeler arası gelişmiş-
lik farklılıklarının azaltılması amacı ile 
bölgesel gelişmeyi sürdürülebilir bir 
şekilde gerçekleştirmek üzere kuru-
lan Kalkınma Ajanslarının destekle-

Esnaf ve sanatkârların kendi çabaları ile bölgesel kalkınma 
ajanslarının destek programlarından yararlanmasının 

oldukça zor olduğu, destek programlarından yararlanmak 
için, bölgesel kalkınma ajanslarına ciddi bir proje sunulması 

gerektiği, böyle bir projeyi esnaf ve sanatkârların kendilerinin 
hazırlayıp sunmalarının ise hemen hemen imkânsız olduğu 

belirtilmiştir.

Dosya
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rinden, bölgesel kalkınmanın önemli 
aktörleri arasında yer alan esnaf ve 
sanatkârlar ile onların meslek örgüt-
leri olan odalar, birlikler ve federasyo-
nun da etkin bir şekilde yararlanması 
beklenmektedir. Bunun sağlanması 
için de Kalkınma Ajansları ve esnaf 
ve sanatkârlar kesimi arasında karşı-
lıklı bir farkındalık ve çaba ile bu des-
teklerden yararlanma oranının esnaf 
ve sanatkârlar lehine artması önem 
arz etmektedir. Bu manada, Kalkın-
ma Ajansları desteklerinin bilinirliği-
nin artırılması, meslek kuruluşlarının 
Kalkınma Ajansları desteklerini takip 
edebilecekleri kanallar hakkında bil-
gilendirilmeleri ve esnaf ve sanat-
kârları bu anlamda bilgilendirmeleri, 
esnaf ve sanatkârların ve meslek 
kuruluşlarının proje hazırlama kapasi-
tesinin artırılması, esnaf ve sanatkâr-
lar ile meslek kuruluşlarının Kalkınma 
Ajansları tarafından proje teklif çağ-
rısı sürecinde sağlanan bilgilendirme 
toplantıları ve proje yazma eğitimle-

rine katılımlarının artırılması, Kalkınma 
Ajanslarının sadece mikro işletmelere 
yönelik destek programlarını artır-
maları, Kalkınma Ajansları tarafından 
esnaf ve sanatkârlara özel destekler 
planlanması, danışmanlık hizmetle-
rinin yaygınlaştırılması ve kalitesinin 
artırılması ve esnaf ve sanatkârların 
danışmanlık hizmetlerinden yararlan-
malarının teşvik edilmesi gibi çalış-
malar yapılması, ülkemiz ekonomisi-
nin en önemli aktörlerinden biri olan 
esnaf ve sanatkârların bu destekler-
den yararlanması adına önemli ve 
gereklidir.
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Anadolu Sanayi Devrimi:
Ahilik-2

Prof. Dr. Ahmet KALA 
İ.Ü.İktisat Fakültesi Türk İktisat ve İçtimaiyat Tarihi  

Araştırmaları Merkezi Başkanı

Ahi Evran kümelenme mode-
line dayalı yeni üretim siste-
mi ile ilgili teorik oluşumunu 

ve ilk uygulamalarını 1190-1220 yılları 
arasında gerçekleştirmiştir. 1200 yılı 
öncesinde önce Horasan’da Ahmet 
Yesevi’ye bağlı sufilerden tasav-
vuf terbiyesi almak üzere debbağlık 
mesleğini de öğrenen Ahi Evran, daha 
sonra Hicaz’da Fütüvvet teşkilatına 
girip, ünlü füttüvvet önderlerinden 
Evhaüddin Kirmani’yi şeyh edindi. 

1204 yılına kadar Abbasi halifesinin 
bulunduğu Bağdat’ta Fütüvvete da-
yalı tasavvufu öğrenen Ahi Evran,  
bu dönemde fütüvvet teşkilatında 
şeyhlik derecesine erişti. 1204 yılında 
tahta çıkan Selçuklu Sultanı 1.Gıya-
settin Keyhüsrevin fütüvvet şalvarını 
giymek ve fütüvveti Anadoluda an-
latmak için daveti üzere 1204 yılında 
Anadolu’ya gelen heyet içinde şeyhi 
Evhaüddin Kirmani ile birlikte yer ala-

rak bir yıl boyunca İslam tasavvufu 
fütüvvet-meslek ilişkine dair görüş ve 
düşüncelerini tüm Selçuklu Anadolu 
şehirlerinde anlattı. 

Ahi Evran’ın bu düşünce ve görüşleri 
Anadolu halkı tarafından Ahilik ola-
rak benimsendi. Süreç olarak 1200 
öncesinden 1205 yılına kadar süren 
bu dönemde Ahi Evran, fütüvvet-a-
hilik felsefesine (tasavvuf felsefesi) 
dayalı ‘kümelenme modeli teorisi’ni 
geliştirdi. Bu büyük gezinin sonunda 
da Kayseri’ye yerleşti. 

Kayseri’de Ahi Evran tarafın-
dan başlatılan sanayi devri-
mi, Ahi tasavvuf felsesesi ve 
Kümelenme modeli teorisi-
ne dayanıyordu.

Ahi Evran’ın geliştirdiği üretim mode-
li, meslek geliştirme-eğitim, üretim 
(iktisat) ile tasavvuf (Ahi tasavvufi 
düşüncesi-felsefesi ve teşkilatı) ara-

sında ilişki kurarak farklı bir İktisadi 
düşünce, İktisadi felsefe ve iktisadi 
kalkınma modeli içeren “Kümelenme 
Modeli Teorisi”ne dayanıyordu.

Araştırmacılar genellikle Ahi tasavvuf 
felsefesine bağlı Ahiler tarafından 
kurulan Ahi Teşkilatı ile Ahi Evran’ın 
Kümelenme teorisine göre kurulan 
Ahi olan veya olmayan meslek er-
babının üye olabildiği meslek-zümre 
birliklerini birbirine karıştırmaktadır. 
Bu karışıklık nedeniyle bugüne kadar 
Ahi Evran’ın geliştirdiği dünya iktisat 
düşüncesinde ve iktisat biliminde 
devrim niteliğinde olan kümelenme 
modeli teorisi ve bu teorisini uygula-
maya koyarak başlattığı sanayi dev-
rimi yeterince değerlendirilememiştir. 

Ahi Evran’a kadar dünyada ve İslam 
dünyasında, iktisat ve iktisadi teşki-
latlanma, ayrı bir bilim ve uygulama 
alanı olarak görülmüyordu. 

Dosya
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İlkçağ Eski Yunan felsefesi kaynaklı 
olarak Roma ve Bizans’ta olduğu gibi 
İslam dünyasında da bazı düşünürler 
İktisadi anlayışı, Aristo’nun eksik tanı-
mı içinde değerlendirilerek ev ekono-
misi bilimi olarak sınırlı görüyorlardı. 
iktisat bilimi ve iktisadi düşünce ko-
nuları “İlmi Tedbir-i Menzil” gibi başlık-
lar altında ele alınmaktaydı. 

Ancak bu üretimi sınırlandırıcı hatta 
kâra dayalı üretimi dışlayıcı anlayış 
İslam dünyasında uygulamada, üre-
tim alanında hiçbir zaman kabul gör-
memiş ve uygulanmamıştı. İslam’ın 
helal kazanca dayalı üretimi, ticareti 
teşvik etmesi,  uygulamada tarım ti-
caret ve sanayi üretiminde hür teşeb-
büse dayalı üretimin gelişmesinde 
önemli bir etki yapmıştı. Daha önce 
Mısır merkezli Afrika’da ve sonra da 
Avrupa’da görülen köle ve serf (yarı 
hür) emeğine dayalı olup hür teşeb-
büse dayalı olmayan üretim biçimi 

İslam coğrafyasında kabul görmediği 
gibi İslam’ın dünyaya yayılmasında 
bu bölgelerdeki hürriyete kavuşma 
özlemi de etkili olmuştu.   

Bu açıdan Anadolu Selçukluları’nda 
Ahi Evran’ın öncülüğünde 1200 tari-
hinden itibaren geliştirilen iktisadi dü-
şüncedeki bu yeni yaklaşım tam bir 
devrim niteliğinde olmuştur. Ahi Ev-
ran’ın “Kümelenme Teorisi”nden ha-
reketle kurduğu “Kümelenme Modeli” 
ve uygulaması, Selçuklular ve daha 
sonra da Osmanlılar tarafından temel 
alınan iktisadi düşünce ve iktisadi 
teşkilatlanma modeli olarak benim-
senmiş ve başarıyla uygulanmıştır. 

Başarının en önemli göstergesi de 
Selçuklu Anadolu’sunda başlayan 
sanayi devrimidir.  Kayseri’de uygula-
maya konulan Ahi Evran kümelenme 
teorisi ve modeli ile beraber ilk bu 
şehirde sanayi devrimi başlamış, ge-

nişleyerek Selçuklu başkenti Konya 
ve Kayseri-Kırşehir bölgesi merkezli 
olarak sanayi devrimi önce Anado-
lu’ya daha sonra da etkileşim içinde 
olan İslam dünyasına ve çevreye  ya-
yılmıştır.  

İslam düşünürleri özellikle, Farabi, İbni 
Sina, Biruni İlkçağ düşünürlerinin Efla-
tun’dan itibaren insanın ihtiyaçlarını 
karşılamak için iktisadi-sosyal toplu-
luklar oluşturarak yaşadıkları tespitini 
ele alıp bunu çok çeşitli yönlerden 
araştırarak çok daha ileri ve farklı bir 
tanımlamaya ulaştılar. 

Özellikle Biruni, felsefeci İslam düşü-
nürlerinden farklı olarak, TOGAN’ın ta-
nımıyla ilk Müslüman tarih felsefesini 
geliştiren düşünür olarak insan-ihti-
yaç ilişkisinde geliştirdiği teori, daha 
sonra genel kabul görerek hemen her 
İslam düşünürünün eserinde yer ala-
rak tekrarlanan temel teorilerden biri 
olmuştu. 
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Biruni şöyle bir düşünce geliştirmişti 
(Bîrûnî; Kitâbu’l Cemâhir Fi’l-Cevâ-
hir’den naklen KALA (2018); s.99) ihti-
yacı olanlar sadece insanlar değil tüm 
canlılardı. Ancak insan dışındakiler 
iktisadi-sosyal topluluk oluşturarak 
yaşamıyorlardı. Şu halde insanın ikti-
sadi-sosyal topluluklar halinde yaşa-
masının temel nedeni araştırılmalıydı. 
Şu sonuca varmıştı; İnsan medeni 
yaratılmış olduğundan iktisadi-sosyal 
topluluklar oluşturarak yaşarlar. 

Bu tespit daha sonra özellikle Sel-
çuklu dönemi İslam Coğrafyasında 
Gazali başta olmak üzere, İbnül Arabi, 
Fahreddin Razi, Nasuriddin Tusi, Mev-
lana gibi kelam, tasavvuf, felsefe gibi 
alanlar başta olmak üzere tüm İslam 
düşünürlerinin kabul ettikleri temel 
teoriye dönüştü. Batıda  1200’lerde-
ne itibaren Gazali’den yaptıkları çe-
virilerle birlikte bu temel teori  Batıda 
da yayıldı. 1400’lerde Batı Avrupa’da 

Endülüs’lü İbni Haldun ünlü Mukad-
dime’sinde bu teoriyi temel alarak 
“ümran(medeniyet) ilmi” terorisini 
geliştirdi. 

Böylece Biruni’nin “insan-ihtiyaç-
lar-medeniyet” teorisi dünya iktisadi 
sosyal bilimlerinin gelişiminde önemli 
bir rol oynadı.    

Ahi Evran da insan ihtiyaç-
larını bu bakış açısından 
ele alarak değerlendirmiş 
bu öncü teoriden hareketle 
dünya üretimde ilk kez uy-
gulanan kümelenme teorisi-
ni geliştirmişti. 

Ahî Evran Selçuklu Sultanı 2.İzzettin 
Keykavus’a sunduğu “Letâif-i Hikmet” 
adlı, özellikle devlet idarecilerine hi-
taben kaleme aldığı siyasetname tü-
ründeki eserinde Biruni’nin “insan-ih-
tiyaçlar-medeniyet” teorisini temel 

alarak  ihtiyacı-talebi karşılamak için 
üretim ve sektörler arası ilişkiler başta 
olmak üzere iktisadi hayatın teşkilât-
landırılması gerekliliğini, bu gerekli-
liğin nedenlerini ve nasıl bir iktisadi 
organizasyona  gidilmesi gerektiğini 
kısaca “Kümelenme Modeli Teorisi” 
olarak tanımladığımız teorisini şöyle 
anlatmaktaydı (AHİ EVRAN, Vrk. 90(a-
b), 91(a-b).  Çevri için Ayrıca bkz. BAY-
RAM(1991), 136-37).  

 “Bilmiş ol ki Allah insanı medeni 
yarattı. Bu şu anlama gelir; Allah in-
sanoğlunu öyle yaratı ki insanlar bir 
çok şeye muhtaç olsunlar ve ihtiyaç 
duysunlar. Örneğin yiyecek, içecek, 
giyecek ve yatacak şeylere. Ve hiç 
kimse bunları tek başına karşılaya-
maz (üretemez). Bu ihtiyaçları kar-
şılamak için çok büyük bir kitle ça-
lışmalı, tâ ki herkes gerekli eşyaların 
bir cüzünü yapsın (üretsin). Bazıları 
sanayi ve tarımla uğraşsın. Bazıları 

Ahi Evran’ın “Kümelenme Teorisi”nden hareketle  
kurduğu “Kümelenme Modeli” ve uygulaması, Selçuklular  
ve daha sonra da Osmanlı’lar tarafından temel alınan  
iktisadi düşünce ve iktisadi teşkilatlanma  
modeli olarak benimsenmiş ve  
başarıyla uygulanmıştır. 

Dosya



89

da sanayi ve tarım aletlerini yapsın-
lar (iş bölümü yapsınlar). Bu aletleri 
başkaları yapsın ki (işbölümü olsun 
ki) insanlara gerekli olan bütün alet-
ler yapılabilsin.

Demek oluyor ki çeşitli san‘at kolla-
rında çalışan insanlara ihtiyaç vardır. 
O halde insanlar bir meslek edinmeli, 
bir işte birleşmeli (aynı işte çalışan-
lar mesleki guruplar oluşturmalı) ve 
çalışmalı ki insanların ihtiyaçları gö-
rülmüş olsun. insanların medeni ya-
ratılmaları işte budur.

İnsanlar (çalışanlar) guruplaştığı 
zaman (meslekî birlikler kurdukla¬-
rında) bu durum guruplar arasında 
düşmanlık ve çatışmalara (yıkıcı re-
kabete) sebep olur. Çünki herbir grup 
kendi ihtiyacını talep eder. Birinin 
elinde olan şeye bir başkasının ihti-
yacı olabilir. Ve herkes kendi talebine 

göre, elinde olan da, olan şeye karşı-
lık ister. Bu talepler karşılanabilir. Ba-
zen de buna imkan olmaz. Bu yüzden 
insanlar arasında bir kanun olması 
gerekir ki bu kanun insanların çatış-
malarını önlesin. Bu kanun şer‘i ol-
malıdır. Bu olumsuzluklarla karşılaş-
mamaları için insanların bu kanuna 
uymaları gerekir. Böylece çatışmalar 
guruplar arasında ortadan kalkar. Ta 
ki her biri istediğini elde edebilsin. 
Aralarında bir çatışma çıktığı zaman 
bu kanuna başvurulup çatışma orta-
dan kalksın. 

Bu nedenle Allahın hikmeti öyle ön-
gördü ki; İnsanlara peygamberler 
gönderilsin. Allahın buyurduklarını 
insanlar arasında açıklasınlar. İn-
sanlara ibadet zamanlarını, alışveriş 
şeklini göstersinler, sevapların ecrini 
ve günahların cezasını açıklasınlar. 

Tâ ki şer‘i kanunlara uyulup dünyada 
insanlar arasında birlik kurulsun, şer 
ve fesat ortadan kalksın.

İşte bu, peygamberlerin insanlara 
gönderiliş sebebidir.”  
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“Bilmiş ol ki 
Allah insanı medeni yarattı.”

Ahi Evran
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Ateşle  
Camın Dansı
Hayatımızın hemen hemen her alanında yer alan 
cam, doğa dostu ve zararsız olması, geri dönüşümün 
kolaylıkla sağlanması bakımından tercih edilir. 

ateşte buluşuyor
ile Modern
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Geleneksel meslekler arasında yer 
alan cam üfleme sanatıyla, cama 
farklı şekil, motif ve desenler veri-
lerek, eşsiz güzellikte eserler or-
taya çıkarıyor ustalar.  Bu sanat ile 
orijinal vazolar, biblolar, aydınlatma 
lambaları, hediyelik eşyalar üretilir. 

Cam üfleme sanatının tarihi çok es-
kilere dayanır. O zamanın teknolojisi 
ile birlikte çeşitli eşyalar hazırlanır 
ve bu yapılan süs eşyaları sarayın 
en nadide dekorları arasında yer 
alırdı. Cam üfleme dikkat, bir o ka-

dar da sabır isteyen zor bir sanattır. 

Teknikler elbette var. Ancak yapan 
kişi ya da ustanın el becerisinin ve 
kıvraklığının da iyi olması gerekir.

Cam ile uğraşırken en ufak dikkat-
sizlikle  tüm emekler boşa gider. 
Cam hiç bir zaman alevden uzaklaş-
mamalı. Biraz uzaklaşsa bile ani ısı 
kayıpları nedeniyle tüm çalışma bir 
anda yok olur. Camın, her noktasına 
aynı değerde ısının gelmesi için sü-
rekli hareket ettirilir.

Cam dokunulduğunda sert ve katı 
bir malzemedir. Kırılgan bir yapısı 
vardır, sert bir yüzeyle aniden karşı-
laştığında kırılır, çatlar. Buna rağmen 
kimyada sıvı olarak tanımlanmakta-
dır. 

Cam sertleşmesi için soğutuldu-
ğunda ve şekil vermek için ısıtıl-
dığında özelliği tamamen değişir. 
Süneklik derecesine kadar yumuşa-
maya başlar ve eğer yeterli derece-
de ısıtılırsa su gibi de akıcı olur.



Türk cam işçiliğinin en eski ve en özgün örnekle-
rinden biri olan çeşm-i bülbül, Farsçadan gelen bir 
kelimedir ve bülbül gözü anlamına gelir. Bu cam 
sanatına bülbül gözü denmesinin  sebebi ise, bir 
çeşm-i bülbülü elinize alıp döndürdüğünüz-
de üzerinde bülbülün gözünü andıran yansı-
maların oluşmasıdır.

Mevlevi dervişi Mehmet Dede, III.Selim tara-
fından, 18. Yüzyılda cam işçiliğiyle bilinen 
Venedik Murano Adası’na gönderilir. Burası 
Avrupa’nın dekoratif cam işçiliği merkezidir. 
Murano’da yapılan camlar o dönemde tüm 
Avrupa aristokratlarının evlerini süslerken, 
Mehmet Dede Murano’nun cam ustalarından 
opal cam tekniğini öğrenir, İstanbul’a döndü-
ğünde Beykoz’da bir cam atölyesi açarak öğ-

rendiklerini kendi bilgileriyle birleştirir ve meşhur 
çeşm-i bülbül sanatının ilk örneklerini yapmaya 
başlar. 

 

Çeşm-i bülbülün yapımı hüner iste-
yen zor ve zahmetli bir süreçtir. 

Eritilmiş sıcak cam; özel bir çubuk, pipo 
yardımıyla, elma ya da ayva ağacından ya-
pılmış bir kürenin içinde döndürülerek sıcak  

cam bir balon haline getirilir. Bu aşamada 
istenilen renklerde hazırlanan cam çubuklar 

bir kalıbın içine alınır ve üzerine sıcak cam ba-
lonu yerleştirilir. Kalıp döndürüldükçe cam çu-

buklar ile sıcak cam balonu birleşir, şekillenir ve 
soğumaya bırakılır. 

Cam sanatı denildi mi akla çeşm-i bülbül gelir. Büyüleyici  bir biçimde 
dönen renkli cam çizgiler ahenkle birleşir ve yüzyıllardır tüm dünyayı 
kendine hayran bırakan vazolar, kâseler, sürahiler ortaya çıkar. 

Türk Cam Sanatının 

Çeşm-i Bülbül’ü

Tarih, Kültür & Sanat
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Çeşm-i bülbül yapımının en zor yanı 
büyük bir ustalık istemesi ve hiçbir 
şekilde hataya izin vermemesidir.

Cam çubuklar hangi renkte hazırlanır-
sa çeşm-i bülbül de bu renklerde or-
taya çıkar. En çok mavi renkte çeşm-i 
bülbüller bilinse de, rengârenk, altın 
rengi, kırmızı ve yeşil renkte çeşitleri 

de bulunur. Çeşm-i bülbüller arasın-
da; en çok laledan vazo, gülabdan gül 
suyu şişesi, bardak, sürahi, şekerlik 
gibi süs eşyaları tercih edilir.

Çeşm-i Bülbül 1970’li yıllarda Denizli 
Şirinköy’de de üretilmeye başlamıştır. 

Cam boncuk yapımı cam üretiminin 
en cazip şekillendiren biridir. Bir halk 
sanatı olarak yaygın bir şekilde üre-
tilen cam boncuklar küçük fırınlarda 
yapılır. Cam odun ateşinde yumuşatı-
lır ve boncuklar elle kullanılan son de-
rece basit birkaç aletle çeşitli formlar 
verilerek üretilir.

Cam boncuk üretiminde kullanılan 
yöntemler, fırının odunla yakılması ve 
cam üreticinin özellikleri yaklaşık 3 
bin yıllık bir geçmişe dayanır. 

Cam Boncuklar
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Esnaf ve Sanatkârların  
Sosyal Güvenligi ve İşveren Olarak  

Yükümlülükleri

Behiye KARAGÖL
Ticaret Uzman Yardımcısı

1949 yılında devlet memurlarını kap-
sayan Emekli Sandığı’nın kurulması 
ile başlayan sosyal güvenlik siste-
minde kurumsallaşma süreci, 1965 
yılında işçi statüsünde çalışanlar için 
Sosyal Sigortalar Kurumu ve sosyal 
güvenlikten yoksun kalmış esnaf ve 
sanatkârlar ile diğer bağımsız çalı-
şanlar için 1971 yılında kurulan Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
(BAĞ-KUR) ile tüm çalışan nüfus sos-
yal güvenlik şemsiye altına alınmıştır. 
Yaklaşık 73 yıllık bir geçmişe sahip 
olan Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde, 
yasal ve zorunlu sosyal güvenliğe ka-
vuşan son kesim ise esnaf ve sanat-
kârlar olmuştur. 

Kişilerin farklı sosyal sigorta kanunla-
rına tabi olmaları, sağlanan sosyal hak 
ve yükümlülükler açısından farklılıklar 
oluşturmuş ve bu durum beraberinde 
birçok sorun meydana getirmiştir. Bu 

5510 sayılı Kanun kapsamında esnaf 
ve sanatkarların iş kazası geçirmesi 
ya da meslek hastalığına tutulması 
halinde SGK’dan geçici iş görmezlik 
ödeneği, sürekli iş göremezlik geliri, 
analık ödeneği, iş kazası ya da mes-
lek hastalığı sonucu vefat halinde ise 
geride kalanlar ölüm geliri, kız çocuk-
ları ise ayrıca evlenme ödeneği al-
maktadır.

Gerekli koşulları sağlamaları halinde 
malullük aylığı ve yaşlılık aylığı al-
makta, vefatları halinde ise hak sa-
hipleri ölüm aylığı, kız çocukları ise 
ayrıca evlenme ödeneği almaktadır. 
Ayrıca esnaf ve sanatkârın ve bak-
makla yükümlü olduğu kişilerin tüm 
sağlık giderleri Genel Sağlık Sigortası 
kapsamında karşılanmaktadır.

bağlamda, 2006 yılında sigortalılar 
arasında norm ve standart birliğinin 
sağlanması amacıyla Türk Sosyal 
Güvenlik Sisteminde reform yapılmış 
ve üç kurum Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK) çatısı altında birleştirilmiştir. 

Söz konusu reformla birlikte 1 Ekim 
2008 tarihinde 5510 sayılı Sosyal Si-
gortalar ve Genel Sağlık Sigortası Ka-
nunu yürürlüğe girmiş ve daha önce 
başka kanunların kapsamına giren 
sigortalılar (SSK, BAĞ-KUR ve Emekli 
Sandığı’na mensup sigortalıları) tek 
bir kanun kapsamına almıştır. Böylece 
daha önce BAĞ-KUR’lu olarak anılan 
esnaf ve sanatkârlar 5510 sayılı Ka-
nunda 4/1-B’li sigortalılar olarak ifade 
edilmeye başlanmıştır.

Sosyal Sigorta Kollarından  
Sağlanan Haklar

Dosya
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Esnaf ve sanatkârların ekonomik 
olarak zor duruma düşmeleri nede-
niyle işyerlerini kapatmaları ya da 
iflas etmeleri durumunda oluşacak 
gelir kayıplarını önlemek adına 6824 
sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapı-
landırılması ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun ile Esnaf Ahi-
lik Sandığı kurulmuştur.

Böylece 4447 sayılı İşsizlik Sigortası 
Kanununa eklenen ve mevcut işsiz-
lik sigortası fonuna benzer bir sistem 
kurulmuş olan (01.01.2020 tarihinde 
yürürlüğe girecek olan) Esnaf Ahilik 
Sandığı kapsamında sağlanan yar-
dımlar şunlardır:

a) Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği 
b) 5510 sayılı Kanun gereği ödenecek 

Esnafa İşsizlik Ödeneği: 
Esnaf Ahilik Sandığı

sigorta primleri 
c) Yeni bir iş bulma 
d) Aktif işgücü hizmetleri kapsamın-
da kurs ve programlar

Fona katılım zorunlu olup, sigortalıla-
rın prime esas aylık kazançlarından 
%2 oranında pay ayrılacaktır. Ancak 
alınacak günlük prim tutarı, prime 
esas günlük kazanç alt sınırının iki 
katı üzerinden hesaplanacak tutar-
dan fazla olmayacaktır.

Ayrıca ödenecek primlere devlet %1 
oranında katkı sağlayacaktır. Sigorta-
lılara son 4 aylık ortalama kazancının 
%40’ı oranında aylık verilecektir. Öde-
necek aylık miktarı brüt asgari ücretin 
%40’ından az, %80’ininden fazla ola-
mayacaktır.

Sigortalılığının sona ermesinden 
önceki son 120 gün sürekli çalışmış 
olanlardan, son üç yıl içinde;

• 600 gün faaliyetini sürdüren ve ahi-

lik sigortası primi ödemiş olanlara 180 
gün, 

• 900 gün faaliyetini sürdüren ve ahi-
lik sigortası primi ödemiş olanlara 240 
gün,

• 1080 gün faaliyetini sürdüren ve 
ahilik sigortası primi ödemiş olanlara 
300 gün süre ile ahilik ödeneği veri-
lecektir.

Esnaf ve sanatkârlar; iflas istemiyle 
mahkemeye başvurmaları veya iflasa 
tabi olmayanların işyerini kapatarak 
sigortalılığını sona erdirdiği tarihi izle-
yen günden itibaren otuz gün içinde 
Kuruma doğrudan veya elektronik or-
tamda başvurarak yeni bir iş almaya 
hazır olduğunu kaydettirmesi, prim 
ödeme koşullarını sağlamış olması ve 
Esnaf Ahilik Sandığı primi ve bu pri-
me ilişkin herhangi bir borcunun ol-
maması şartıyla Esnaf Ahilik Sandığı 
ödeneği almaya hak kazanmaktadır.
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Sigortalılığınızın sona ermesinden 
önceki en fazla 90 günlük süreye iliş-
kin Esnaf Ahilik Sandığı prim borcu-
nun bulunması halinde ise diğer şart-
ları sağlamak ve bu döneme ilişkin 
Sandığa ait prim borçlarını alacakları 
ödeneklerden tahsil edilmek kaydıyla 
Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinden ya-
rarlanılmaktadır. 

Prim borçlarını tecil ve taksitlendir-
miş veya ilgili diğer kanunlar uyarınca 
prim borçları yeniden yapılandırılmış 
Esnaf Ahilik Sandığı prim borcu olan-
lar, tecil ve taksitlendirmeleri veya 
yapılandırmaları bozulmamış olması 
şartıyla Esnaf Ahilik Sandığı ödene-
ğinden faydalandırılmaktadır. Mücbir 
sebepler dışında, başvuruda geciki-
len süre Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği 
almaya hak kazanılan toplam süre-
den düşülmektedir (4447 sayılı Kanun 
ek m.6).

6745 sayılı Yatırımların Proje Bazın-
da Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 
5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesi-

Primlerini Düzenli Ödeyen 
Esnaf Sanatkârlara Hazine 

Desteği

Tablo 1: Sigortalıların Aylık Ödemesi Gereken Prim Tutarları

ne eklenen fıkra ile primlerini düzenli 
ödeyen 4/1-b kapsamındaki sigor-
talıların aylık sigorta prim ödeme-
lerinde 5 puanlık indirim yapılması 
sağlanmıştır. Böylece isteğe bağlı 
sigortalılar hariç 4/1-b kapsamındaki 
sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primlerinden 5 puanlık kıs-
mına isabet eden tutar Hazine tara-
fından karşılanmaktadır.

Söz konusu indirimden yararlanabil-
mek için primlerin Hazinece karşılan-
mayan kısmının yasal süresi içinde 
ödenmesi ve SGK’ya kendi sigorta-
lılıklarından kaynaklanan prim, idari 
para cezası ve bunlara ilişkin gecikme 

01.01.2018 - 31.12.2018

Teşvikli Tutar (5 Puanlık 
İndirim Uygulaması İle)

Aylık Sağlanan Kazanç

Aylık Kazanç Alt Sınırına Göre 
Ödenecek Aylık Prim (TL)

Aylık Kazanç Üst Sınırına Göre 
Ödenecek Aylık Prim (TL)

700,18

598,70

101,48

5.251,38

4.490,26

761,12

cezası ve gecikme zammı borcunun 
bulunmaması şarttır.

Ancak Kuruma olan prim, idari para ce-
zası ve bunlara ilişkin gecikme cezası 
ve gecikme zammı borçlarını taksit-
lendiren veya yapılandıran sigortalılar 
bu taksitlendirme veya yapılandırma 
işlemleriniz devam ettiği sürece indi-
rimden yararlanabilmektedir. 

2018 yılında geçerli olan asgari ücret 
(2.029,50 TL) dikkate alındığında teş-
vikten yararlanan ve yararlanmayan 
4/1-b kapsamındaki sigortalılar için 
aylık ödenmesi gereken prim tutarları 
Tablo 1’de gösterilmiştir.

Dosya
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1. İş Yerini Bildirme Yükümlülüğü   

Esnaf ve sanatkârlar işyerlerinde işçi 
çalıştırmaya başlamışlarsa, en geç 
işçi çalıştırmaya başladıkları gün iş-
yerinin bağlı bulunduğu Sosyal Gü-
venlik Merkezine işyerlerini kayıt (tes-
cil) ettirmeleri gerekmektedir. 

2. Sigortalıyı Bildirme Yükümlülüğü

Sosyal güvenlik mevzuatına göre; iş-
yerinde ücret karşılığı çalışan kişiler 
sigortalı sayılmaktadır (5510 sayılı 
Kanun, m.4/1-a). İşyerini yeni açmış 
ve ilk defa işçi çalıştırmaya başla-

Esnaf ve Sanatkârların 
Yanında Çalıştırdığı Kişiler 
Açısından Yükümlülükleri

Esnaf ve sanatkârların prime esas 
kazancının tespitinde kendi beyanla-
rı esas alınmaktadır. Aylık prime esas 
kazanç, prime esas günlük kazanç 
alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak 
şartı ile kendileri tarafından beyan 
edilecek günlük kazancın otuz katıdır. 
Prime esas kazanç beyanları Kuruma 
verilecek beyan formu ile yapılabildi-
ği gibi e-devlet üzerinden de yapıla-
bilmektedir. 2018 yılı itibariyle prime 
esas kazançların alt ve üst sınırı Tablo 
2’de yer almaktadır. 

Her ay için ödenmesi gereken prim 
borçları, prim borcunun ait olduğu 
ayı takip eden ayın son gününe ka-
dar Kurumun anlaşmalı olduğu ban-
ka, Kredi kuruluşu, PTT vasıtasıyla ve 
internet üzerinden e-SGK vasıtasıyla 
ödenebilmektedir.

Sigorta Primleri
Diğer taraftan, esnaf ve sanatkârların 
kendi adına ve yanında çalışan kişiler 
adına ödeyeceği sigorta prim oranları 
Tablo 3’ te yer almaktadır.

mış olanlar, çalıştırdıkları sigortalıları 
1 ay içerisinde Kuruma bildirmekle 
yükümlüdür. Ancak işveren tarafın-
dan sigortalı işe giriş bildirgesinin; 
inşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde 
işe başlatılacak sigortalılar için en 
geç çalışmaya başlatıldığı gün, ya-
bancı ülkelere sefer yapan ulaştırma 
araçlarına sefer esnasında işe alınan 
sigortalıların çalışmaya başladıkları 
tarihten itibaren bir ay içerisinde Ku-
ruma verilmelidir.

Sosyal Güvenlik Kurumu; denetim 
elemanları, yargı kararı ya da başka 
kurumlardan aldığı bilgilere göre si-
gortasız işçi çalıştırıldığını tespit et-
mesi halinde kuruma bildirilmeyen 
her bir sigortalı için asgari ücretin 2 
katı tutarında idari para cezası uy-
gulamaktadır. Ayrıca sigortasız çalış-
tırılanların kuruma bildirilmediği her 
ay için sigortalı başına verilen para 
cezası asgari ücretin 2 katıdır. Yasal 

Alt Sınır

Günlük GünlükAylık Aylık

67,65 67,652.029,50 2.029,50

Üst Sınır

Sigorta Kolları
Esnaf ve Sanatkârın  

Kendi Adına Ödeyeceği Prim 
Oranı (%)

İşveren Payı

2

20

12,5

(2)

34,5 (36,5)

2

11

7,5

2

22,5

-

9

5

1

15

2

20

12,5

3

37,5

Kısa Vadeli Sigorta Kolları

Uzun Vadeli Sigorta Kolları

Genel Sağlık Sigortası

İşsizlik Sigortası  
(Esnaf Ahilik Sandığı-01.01.2020’den itb.) 

Toplam

Çalışan Payı Toplam Prim Oranı

Esnaf ve Sanatkârın  
Yanında Çalışan Sigortalı Adına Ödeyeceği 

Prim Oranı (%)
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süresi geçtikten sonra ve Kurum tes-
pit etmeden önce sigortalının işveren 
tarafından bildirilmesi durumunda 
ödenen idari para cezası her bir işçi 
için asgari ücrete kadardır.

Diğer taraftan, sigortasız işçi çalış-
tırmanın işveren açısından en büyük 
risklerinden biri ise sigortasız işçinin 
iş kazası geçirmesi ya da meslek has-
talığına tutulmasıdır. Bu durumda, Ku-
rum sigortasız çalışan kazalıya ya da 
ölümü halinde ailesine gerekli parasal 
edimleri ve sağlık hizmetlerini sağlar. 
Ancak kazalının kendisine yapılan 
tüm ödemeler ile sağlık masraflarını, 
kendisine ya da ailesine bağladığı 
tüm geliri peşin sermaye değeri üze-
rinden işverenden talep etmektedir. 

Bu tutarlar, kimi zaman milyon TL se-
viyesine ulaşabilmekte ve işveren-
ler için büyük bir ekonomik yıkımla 
sonuçlanabilmektedir. Bu bağlamda, 
işverenler tarafından çalıştırılan kişi-

ler yasal süresi içinde Kuruma bildir-
melidir.

3. Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin 
Düzenlenmesi ve Verilmesi Yüküm-
lülüğü

Kurumun, ödenecek primleri hesap-
laması ve sigortalılara hizmet kazan-
dırması için çalıştırılan sigortalıların 
ay içindeki çalışma sürelerine ihtiyacı 
vardır. Aylık prim ve hizmet belgele-
rinin e-sigorta (e-bildirge) kullanıcı 
şifresiyle Sosyal Güvenlik Kurumu-
na ilgili ayın 23’ü, saat 23:59’a kadar 
gönderilmesi zorunludur.

Aylık prim ve hizmet belgesi kap-
samında, işverene ilişkin bilgiler ile 
çalıştırılan sigortalılara ilişkin kimlik 
bilgileri, ödenen prim ödeme gün sa-
yıları, prime esas kazançlar, işe baş-
lama ve işten çıkış tarihleri ve işten 
çıkış nedenleri, çalıştırılan eksik gün-
lerin nedenleri ile sayılarının bildirimi 

yapılmaktadır.

10 kişinin altında sigortalı çalıştıran bir 
işverenin, ay içinde bazı iş günlerinde 
çalıştırmadığı ve ücret ödenmediği 
sigortalılar için eksik çalışma neden-
lerini aylık prim ve hizmet belgesine 
kaydetmeleri ve Sosyal Sigorta İş-
lemleri Yönetmelik ekinde yer alan Ek 
10 Sigortalıların Eksik Gün Bildirim For-
mu ile eksik çalıştıklarını ispatlayan 
belgeleri aylık prim ve hizmet belge-
sinin verilmesi gereken süre içinde 
Kurumun ilgili birimine verilmesi veya 
posta yoluyla gönderilmesi de gerek-
mektedir. 

10 ve üzerinde sigortalı istihdam 
eden işverenler açısından, eksik gün 
nedenlerini ve sayısını aylık prim ve 
hizmet belgesinde belirtilmesi yeterli 
olacak ve buna ilişkin form veya bel-
geleri Kurumun ilgili ünitesine verme-
si veya göndermesi gerekmeyecektir.

Dosya
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4. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyan-
namesinin Düzenlenmesi ve Veril-
mesi

6728 sayılı Kanun kapsamında Sosyal 
Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim 
ve hizmet belgesi ile Maliye Bakanlı-
ğına verilen muhtasar beyannamenin 
birleştirilmesi sağlanmıştır. Yapılan 
düzenleme ile oluşturulan tek plat-
form üzerinden muhtasar ve prim 
hizmet beyannamesi Maliye Bakanlı-
ğına verilecek ve ilgili beyannamenin 
prime ilişkin kısımları Maliye Bakanlığı 
tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna 
aktarılacaktır.

İlk olarak Amasya, Bartın, Çankırı, Kır-
şehir illerinde 1/6/2017 tarihinde pilot 
olarak başlayan uygulama 1/7/2018 
itibariyle Türkiye genelinde başlaya-
caktır.

5. Sigorta Primlerinin Ödenmesi

İşveren tarafından, bir ay içinde ça-
lıştırdıkları sigortalıların prime esas 
kazançları üzerinden hesaplanacak 
sigortalı hissesi prim tutarlarını sigor-
talıların ücretlerinden keserek, kendi 
hissesine isabet eden prim tutarlarını 
da bu tutarlara ekleyerek en geç ta-
kip eden ayın veya dönemin sonuna 
kadar Kuruma ödemek zorundadır. 

6. Sigortalının İş Kazası ve Meslek 
Hastalığı Geçirmesi Halinde Kuruma 
Bildirilmesi

İş kazasının bildirilmesi işveren tara-
fından kolluk kuvvetlerine veya yetkili 
makama derhal, Kuruma ise kazadan 
sonraki 3 iş günü içinde yapılmalıdır. İş 
kazasının işverenin kontrolü dışındaki 
yerlerde meydana gelmesi halinde, 
bildirme süresi iş kazasının öğrenil-
diği tarihten itibaren 3 iş günü için-
de başlamaktadır (5510 sayılı Kanun, 
m.13). Meslek hastalığında ise işveren 

tarafından öğrenildiği tarihten itiba-
ren (öğrenildiği gün dahil) 3 iş günü 
içinde Kuruma bildirilmek zorundadır 
(5510 sayılı Kanun, m.14).

İşveren süresinde bildirim yapmaz 
ise, bildirim tarihine kadar sigorta-
lıya ödenecek geçici iş göremezlik 
ödeneği kurumca işverenden tahsil 
edilmektedir. Sigortalı iş kazasına 
uğramış ya da meslek hastalığına 
tutulmuş ise, sigortalıya sağlık duru-
munun gerektirdiği sağlık hizmetlerini 
derhal sağlanmalıdır.

Yükümlülüklerin yerine getirilme-
sindeki ihmalden veya gecikmeden 
dolayı, genel sağlık sigortalısının te-
davi süresinin uzamasına veya malûl 
kalmasına veya malullük derecesinin 
artmasına sebep olan işveren, Ku-
rumun bu nedenle yaptığı her türlü 
sağlık hizmeti giderini ödemekle yü-
kümlüdür.

7. Sigortalının Hastalanması ve Ge-
çici İş Göremezlik Ödeneği Alması 
Halinde Kuruma Bildirilmesi

Çalıştırılan sigortalı hastalandığında 
ve geçici iş göremez duruma düştü-
ğünde hekim tarafından kendisine 
istirahat raporu verilebilmektedir. Bu 
durumda, işveren tarafından Kuruma 
aşağıdaki hususlar elektronik ortam-
da bildirilmek zorundadır:

a) Sigortalının istirahatli olduğu dö-
nemde çalışıp çalışmadığı,

b) Sigortalıya kazanç hesabına giren 
döneme ilişkin aylarda yaptığınız 
prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi 
ödemeleri,

c) Viziteye çıktığı/istirahatin başladığı 
tarih itibarıyla prim ödeme hâlinin de-
vam edip etmediği,

Söz konusu bildirimi, sigortalıların hak 
ettikleri istirahat süresinin bitim tari-

hinin içinde bulunduğu aya ait aylık 
prim hizmet belgesinin verileceği son 
gün mesai bitimine kadar elektronik 
ortamda Kuruma yapması gerekmek-
tedir.

Söz konusu bildirim, belirlenen süre 
içerisinde ve elektronik ortamda ya-
pılmazsa sigortalı başına aylık asgari 
ücretin onda biri; hiç yapılmaması 
halinde ise sigortalı başına aylık as-
gari ücretin yarısı tutarında idari para 
cezası uygulanmaktadır.

8. Sigortalının İşten Ayrılmasının 
Bildirilmesi

İşveren, çalıştırılan sigortalının işten 
ayrıldığını en geç 10 gün içerisinde 
Kuruma elektronik ortamda bildirmek 
zorundadır. Söz konusu bildirimin 10 
gün içinde yapılmaması halinde her 
bir sigortalı için yürürlükteki asgari 
ücretin onda biri tutarında idari para 
cezası uygulanmaktadır.

Kaynakça

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağ-
lık Sigortası Kanunu

5502 saylı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanu-
nu

1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku-
rumu Kanunu

6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapı-
landırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Ka-
nun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu

6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında 
Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun 
Hukmunde Kararnamelerde Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanun

6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Ya-
pılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanun

Sosyal Güvenlik Kurumu web sayfası 
www.sgk.gov.tr
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Esnaf ve sanatkârlar en çok Es-
naf ve Sanatkârlar Kredi ve Ke-
falet Kooperatifleri kefaletiyle 

kullanılan Halkbank kredileri ile KOS-
GEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletme-
leri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı) hibe ve kredilerinden fay-
dalanmaktadır. 2002’den günümüze 
yoğun bir şekilde sağlanan bu kamu 
desteklerine ilişkin olarak ise esnaf 
ve sanatkârlar özelinde ve ülke gene-
linde gerçekleştirilmiş bir etki analizi 
çalışması bulunmamaktadır. 

Ticaret Bakanlığı tarafından bugü-
ne kadar teşvik, kredi faiz desteği 
ve hibe gibi yapılarda sunulan kamu 

desteklerinin etkilerine ilişkin bir 
analiz çalışması yapıldı. Esnaf ve Sa-
natkârlara Sunulan Desteklerin Etki 
Analizi Çalışması kapsamında; bu 
desteklerden faydalanan işletmelerin 
gelirleri, istihdama katkıları, ürettikleri 
katma değerler, fiziki ve beşeri ka-
pasite gibi parametrelerde ne tür bir 
etki oluştuğu incelendi. Çalışmada, 
Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifleri kefaletiyle kullanılan 
Halkbank kredileri ile KOSGEB hibe ve 
kredilerinin “fiziki ve beşeri kapasite 
kullanımı, istihdam, ciro, gelir, rekabet, 
finansman, sürdürebilirlik gibi nesnel 
durumlar ve algı değişimleri” üzerin-

deki etkileri analiz edildi.

Esnaf ve Sanatkârlara Sunulan Des-
teklerin Etki Analizi Çalışması; “Bilgi 
Sistemleri Aracılığıyla Veri Analizi”, 
“Anket Yöntemiyle Saha İncelemeleri” 
ve “Uzman Görüşmeleri” olmak üzere 
üç yöntemle gerçekleştirildi.

1- “Bilgi Sistemleri Aracılığıyla Topla-
nan Verilerin Analizi” edilmesi yön-
temiyle mevcut durumun resmi 
veriler üzerinden ortaya konulması 
hedeflendi. Bu kapsamda 2012-2016 
yıllarına ait resmi verilerin istatistiki 
analizleri, istihdam, vergi değişimleri, 
bölgesel ve illere yönelik dağılımlar 

Çalışmada, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 
kefaletiyle kullanılan Halkbank kredileri ile KOSGEB hibe ve kredilerinin 
“fiziki ve beşeri kapasite kullanımı, istihdam, ciro, gelir, rekabet, 
finansman, sürdürebilirlik gibi nesnel durumlar ve algı değişimleri” 
üzerindeki etkileri analiz edildi.

Haber

Esnaf ve Sanatkârlara Sunulan Desteklerin  
Etki Analizi Çalışması
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vb. ele alındı. Bilgi sistemleri boyutun-
da yapılan analizlerde; bugüne kadar 
desteklerden faydalanan ve yarar-
lanmak üzere girişimde bulunan es-
naf ve sanatkârların tespiti Halkbank, 
Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifleri ve KOSGEB gibi destek 
mekanizmalarında hizmet sunan ku-
rum ve kuruluşların bilgi sistemleri 
üzerinden yapıldı.

2- “Nicel Araştırma” yoluyla üç farklı 
hedef kitleye yönelik birbirini tamam-
layan üç ayrı anket uygulaması yürü-
tüldü. Bu kapsamda;
a) Kredi/hibe desteklerinden yararla-
nan esnaf ve sanatkârlar anket çalış-
ması,
b) Kredi/hibe desteklerine başvuruda 
bulunup da yararlanamayan esnaf ve 
sanatkârlar anket çalışması,
c) Kredi/hibe desteklerine başvuruda 
bulunmayan esnaf ve sanatkârlar an-
ket çalışması gerçekleştirildi.

3- “Nitel Araştırma” kapsamında KOS-
GEB kredi ve hibe destekleri ile Esnaf 
ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Koo-

peratifleri kefaletiyle kullanılan kredi-
lere ilişkin bu alanlarda bilgi, deneyim 
ve uzmanlık sahibi kişilerle aşağıdaki 
başlıklarda mülakatlar ve odak grup 
toplantısı yapıldı:
• Haberdar edilme, bilgi ve bilinç dü-
zeyinin artırılması,
• Başvuru sürecinde esnaf ve sanat-
kârlardan kaynaklanan sorunların be-
lirlenmesi,
• Başvuru ve değerlendirme sürecin-
de yetkili kurumlardan kaynaklanan 
sorunların belirlenmesi,
• Esnaf ve sanatkâr kredi desteklerine 
ilişkin mevzuatın değerlendirilmesi,
• KOSGEB kredi/hibe destekleri ve 
kooperatifler kefaletiyle kullanılan 
esnaf ve sanatkâr kredi desteklerinin 
kapsam ve kullanımının esnaf ve sa-
natkâr işletmelerinin mali durumunun 
güçlendirmesi bağlamında yapılandı-
rılmasına ilişkin öneriler oluşturulması,
• Esnaf ve sanatkârların yararlan-
dıkları desteklerin, istihdam artışı ve 
işyerinin kapasitesinin geliştirilmesi,  
işletmenin sürdürülebilirliğinin sağ-
lanması, işletmelerin rekabet gücü 

artışına katkı sağlaması ve genel ola-
rak ekonomiye katkısı kapsamında 
değerlendirilmesi
Nihai olarak, birbirini tamamlayan bu 
üç modül çalışmanın bulgu ve ve-
rileri kendi içlerinde ve birbirleriyle 
karşılaştırmalı olarak birlikte değer-
lendirildi; bilgi sistemlerinden ve saha 
araştırmalarından faydalanarak yıllar 
itibariyle kamu kredi ve hibe destek-
lerine erişen ve erişmeyen esnaf ve 
sanatkârların ekonomik durumlarına 
ve ülke ekonomisine etkileri analiz 
edildi. Anket çalışmasıyla her bir he-
def kitlenin kendi içinde istihdam, 
kapasite kullanımı, ciro, gelir, reka-
bet, finansman, sürdürebilirlik gibi 
nesnel durumları ve algı değişimleri 
incelenirken, aynı zamanda kitleler 
arasında Kredi veya hibe desteği kul-
lanımından kaynaklanan farklılıklar da 
karşılaştırılmalı olarak analizi yapıldı.  
Bu kapsamda anlamlı sonuç veren 
demografik değişkenler temelinde 
çapraz analizler yapılarak çalışmanın 
amaç ve hedeflerine çıktı oluşturan 
“Araştırma Raporu” hazırlandı.



Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkâr-
lar Genel Müdürlüğü, esnaf ve sanat-
kârları elektronik ticaret konusun-
da bilgilendirmek amacıyla Türkiye 
genelinde Elektronik Ticaret Eğitim 
Programları gerçekleştiriyor. 

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuru-
luşları temsilcileri ile esnaf ve sanat-
kârların yoğun katılım sağladığı prog-
ramlarda, teknoloji sayesinde oluşan 
bu yeni pazar imkânının girişimci bi-
reylere ve kısıtlı imkânlara sahip kü-
çük işletmelere sunduğu önemli fır-
satlar anlatılıyor. Toplantılarda Ticaret 
Bakanlığının esnaf ve sanatkârların 
e-ticaret kapasitelerini artırmaya ver-
diği önemin altı çizilerek, hızla gelişen 
bu alanda esnafın daha aktif yer al-
masına yönelik Bakanlığın rolü ifade 
ediliyor. 

Programlarda, ülkemiz ekonomisinde 
önemli bir paya sahip olan esnaf ve 
sanatkârların teknoloji kullanımı ko-
nusunda bilinçlendirilmesinin ve e-ti-
caret ile e-ihracata yönelmelerinin 
rekabette başarıyı getireceği vurgu-
lanarak, bu alanda sağlanan kamusal 
teşvik ve desteklerden bahsediliyor.

Söz konusu programların ilki 13 Hazi-
ran 2018 tarihinde Kırşehir’de, ikinci-
si 14 Eylül 2018 tarihinde Ankara’da, 
üçüncüsü 27 Eylül 2018 tarihinde 
Trabzon’da, dördüncüsü 4 Ekim 2018 
tarihinde Kayseri’de, beşincisi ise 11 
Ekim 2018 tarihinde Konya’da gerçek-
leştirildi. Programların önümüzdeki 
dönemde Türkiye’nin çeşitli illerinde 
sürdürülmesi planlanıyor.
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Programlarda, 
teknoloji sayesinde 

oluşan bu yeni 
pazar imkânının 

girişimci bireylere 
ve kısıtlı imkânlara 

sahip küçük 
işletmelere 

sunduğu önemli 
fırsatlar anlatılıyor.

Haber

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

Ahi Evran-ı Veli

katkılarıyla


