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Takdim

İçerisinde bulunduğumuz 2020 yılının başında Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinden yayılarak tüm dün-
yayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, hayatımızı her 
yönüyle önemli ölçüde etkiledi. Şükürler olsun ki Türkiye 
Cumhuriyeti olarak pandemi sürecinde aldığımız tedbirler 
ve sahip olduğumuz dayanışma ruhu sayesinde dünyaya 
örnek gösterilen bir performans sergileyerek süreci kont-
rol altına aldık ve dünyanın çok sayıda ülkesine de bu ko-
nuda yardımda bulunduk. 

Bu süreçte; dayanışma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik 
temelleri üzerine yükselen Ahilik ruhunun önemini millet-
çe bir kez daha görmüş olduk. Sayın cumhurbaşkanımızın 
önderliğinde yürütülen Biz Bize Yeteriz Türkiyem dayanış-
ma kampanyasına cömert meblağlarla katkıda bulunan iş 
adamlarından, ihtiyaç sahiplerinin alması için pazar yerine 
meyve-sebze torbaları bırakan pazarcı esnafımıza Türki-
ye’nin dört bir yanında elini taşın altına koyan günümüz 
Ahileri sayesinde ülke olarak böylesine zor bir süreci en az 
zararla atlatmaktayız.

Bir müddettir bilinçli ve kademeli şekilde normalleşme 
sürecine girmiş bulunuyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak ilgili 
kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde ticaret hayatının 
normale dönmesi yolunda tüm paydaşların çıkarlarını 
gözeterek normalleşme adımlarını atmaya başladık. Bu 
bağlamda, tedbiri elden bırakmadan ve her zamankinden 
daha gayretli biçimde çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Ahiname Dergisi’nin onuncu sayısında söz konusu ça-
lışmalarımıza geniş yer ayırdık. Bu bağlamda, Bakanımız 
Sayın Ruhsar Pekcan’ın esnaf ve sanatkârların pandemi 
sürecine ilişkin sorun, öneri ve beklentilerini dinlemek 
üzere TESK ve TESKOMB’la yaptığı toplantılar, yine sayın 
bakanımızın esnaf ve sanatkârların normalleşme sürecine 
kademeli geçişi hakkındaki değerlendirmeleri bu sayıda 
yer alıyor. Ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gü-
nünde Bakanlığımızda yapılan etkinlik ile normalleşmeyle 
beraber yeniden yollara koyulan Kooperatifçilik Tanıtım ve 
Geliştirme Projesi’nin tanıtım aracı Kooperatifçilik Otobü-
sü’nün Kayseri ve Nevşehir ziyaretlerine, Temmuz başında 
lansmanını gerçekleştirdiğimiz Kooperatiflerin Desteklen-
mesi Programı’na ve fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygula-
malarının denetimini sağlamak üzere Bakanlığımız bünye-
sinde teşkil edilen Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na 
geniş yer ayırdık.

Bakanlığımızca yürütülen çalışmaların ve Ahilik kültürüne 
ilişkin içeriklerin yanı sıra Ahiname Dergisi’nin bu sayısın-
da, pandemi sürecindeki başarılı ve özverili çalışmalarıyla 
yurtiçinde ve yurtdışında herkesin takdirini toplayan Sağ-
lık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve E-Ticaret İşletmeci-
leri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emre Ekmekci 
ile yaptığımız röportajlar; hem sanayisi hem doğasıyla ön 
plana çıkan Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti Bursa ilinin ta-
nıtımı, bakanlığımız çalışanları ve akademisyenler tarafın-
dan ele alınan makaleler ile Genel Müdürlüğümüzce esnaf, 
sanatkâr ve kooperatiflerimize yönelik yürüttüğümüz ça-
lışmalar da bu sayıda yer alıyor.

Ahilik gibi değerlerimizden şaşmayarak devlet-millet el 
ele verdiğimizde üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk ol-
madığını bir kez daha gördüğümüz şu günlerde, ara ver-
meden devam ettiğimiz çalışmalarımızdan bir tanesi olan 
Ahiname Dergisi’nin onuncu sayısının hazırlanmasında 
emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyor, okuyan 
herkesin dergimizden keyifle istifade etmesini temenni 
ediyorum.

Necmettin ERKAN  
Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Recep Tayyip ERDOĞAN 
Cumhurbaşkanı
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Güncel

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, 15 
Temmuz 2020 tarihinde Ticaret Bakanlığı binasında şehit esnaf ve sanatkârların yakınları ve 

gazi esnafların katılımıyla “Vatan Sevdası İçin Hayat Kepengini Kapatanlar” 
 programı düzenlendi. 

Vatan Sevdası İçin 
Hayat Kepengini Kapatanlar

Güncel

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü dolayısıyla düzenlenen prog-
ramda, misafirleri konuk eden Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan’a Bakan Yar-
dımcısı Sezai Uçarmak, Esnaf, Sanat-
kârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü 
Necmettin Erkan, Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Koope-
ratifleri Birlikleri Merkez Birliği Genel 
Başkanı A.Kadir Akgül, Türkiye Seb-
zeciler Meyveciler ve Seyyar Pazar-
cılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca, 
Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları 
Birliği Başkanı Mehmet Yiğiner, Ticaret 
Bakanlığı bürokratları ve meslek kuru-
luşu temsilcileri eşlik etti. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan prog-
ramda yaptığı konuşmada: “O geceyi 
atlatmamızda, bugünkü birlik, bera-
berliğimizde, dirliğimizde bütün şe-
hitlerimiz gibi esnafımızın yeri büyük. 
Kahramanlıkları sayesinde vatan sev-
gisi ihaneti yendi, milli irade darbeci-
leri yendi ve milletimiz asla darbeci-
lere, hainlere boyun eğmedi.” dedi. 
Pekcan, bu etkinlikte vatan sevdası 
için canlarını hiçe sayıp hayatlarını 
feda eden şehitlerle hayat kepenkle-
rini indiren şehit esnafı anmak için bir 
araya geldiklerini söyledi.

Türkiye’nin bağımsızlığını, milli iradeyi 
korumak için 15 Temmuz gecesi Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
çağrısına kulak vererek sokaklara akın 
eden ve bu uğurda şehit düşenleri 
rahmetle andıklarını dile getiren Pek-
can, “Mekânları cennet olsun diyor, 
sizlere sabırlar, gazilerimize de sağlık 
içinde hayırlı uzun ömürler diliyorum.” 
ifadesini kullandı.

Her milletin tarihinde zor zamanların 
olduğunu belirten Pekcan, “Bizim aziz 
milletimizin tarih boyunca pek çok 
zor zamanları olmuştur. Daha önce 
adını sanını bilmediğimiz kahraman-
ların fedakârlıkları sayesinde bu zor 
zamanları atlatmış bulunuyoruz.” diye 
konuştu.

Bakan Pekcan, esnafın, toplumsal ya-

şamın temel taşı, milletin kılcal dama-
rı, omurgası olduğunu vurgulayarak 
şöyle devam etti:

“Tarih boyunca Çanakkale’de de Kur-
tuluş Savaşı’nda da 15 Temmuz’da da 
esnafımız hep en ön sırada yerlerini 
aldılar. Esnafımızın haklarını ödeye-
meyiz. ‘Güçlü esnaf güçlü Türkiye’ 
demek. Biz de esnafların Bakanlığı 
olarak her zaman onların yanındayız, 
bundan sonra da olmaya devam ede-
ceğiz. Esnafımızın güçlenmesi için de 
gereğini yapmak için sonuna kadar 
çalışacağız, sizlerle el ele vereceğiz.” 

Pekcan, 15 Temmuz’da esnafın elin-
de silahı olmadan tankların, silahların 
önünde durduğunu belirterek şunları 
ifade etti:

“O geceyi atlatmamızda, bugünkü 
birlik, beraberliğimizde, dirliğimizde 
bütün şehitlerimiz gibi esnafımızın 
yeri büyük. Kahramanlıkları sayesinde 
vatan sevgisi ihaneti yendi, milli irade 
darbecileri yendi ve milletimiz asla 
darbecilere, hainlere boyun eğmedi. 
Sokaklarımızın feneri olan esnafımızın 
da sayesinde o zor gecede de teslim 
olmadık. Milletimizle beraber o gece-
yi atlatarak bugünlere ulaşmış bulu-
nuyoruz. Esnafımız her zamanki gibi 
dik duruşlarıyla milletimizin omurgası 
olmaya devam ettiler. Biz de devletin 
imkânları çerçevesinde yanlarında 
olmaya gayret ediyoruz, olmaya da 
devam edeceğiz inşallah.”

O geceyi atlatmamızda, bugünkü birlik, 
beraberliğimizde, dirliğimizde bütün şehitlerimiz gibi 
esnafımızın yeri büyük. Kahramanlıkları sayesinde 
vatan sevgisi ihaneti yendi, milli irade darbecileri yendi 
ve milletimiz asla darbecilere, hainlere boyun eğmedi.
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Güncel

Programda, şehit yakınları ve gaziler 
de o gün yaşananlara dair tecrübe-
leri, duygu ve düşünceleri hakkında 
birer konuşma gerçekleştirdi. Bakan 
Pekcan ile misafirlerin yanı sıra TES-
KOMB Genel Başkanı A.Kadir Akgül, 
Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik 
Genel Müdürü Necmettin Erkan, Tür-
kiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar 
Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali 
Karaca, Ankara ESOB Başkanı Mehmet 
Yiğiner de programda konuşma yaptı. 

TESKOMB Genel Başkanı A.Kadir Akgül 
yaptığı konuşmada, yaşanan olayların 
ardından Devletin bütün imkânlarıyla 
milletin yanında olduğunu ve genel 
başkanlığını yaptığı TESKOMB’un 
da esnaf ve sanatkârların yanında 
durduğunu ifade etti. Temmuz ayında 

esnaf ve sanatkârların borçlarının 
yapılandırıldığını belirten Akgül, 
bu nedenle Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan’a teşekkür etti. Akgül, 
konuşmasını şehitlere Allah’tan 
rahmet, gazilere acil şifalar dileyerek 
tamamladı.

Genel Müdür Erkan, konuşmasına 
milleti, bayrağı, vatanı, devleti için ha-
yatını feda eden aziz şehitlerimize Al-
lah’tan rahmet, şehitlerimizin kıymetli 
ailelerine sabır ve gazilerimize sağlıklı 
bir ömür dileyerek başladı. 

Güvenlik güçlerimizin dışında en çok 
şehit veren meslek grubunun esnaf 
ve sanatkârlar olduğunu hatırlatan 
Erkan, şunları söyledi:

“Bugünün ahileri, esnaf ve sanatkârlar 

geçmişte olduğu gibi, İstiklal Harbinde 
olduğu gibi, 15 Temmuz gecesi de va-
tan, bayrak ve ezan için canını ortaya 
koymaktan çekinmedi. Esnafımızın 
hain darbe teşebbüsüne karşı verdiği 
mücadelenin canlı şahidiyim. Onların 
yazdığı bu destanın bir parçası olmak, 
buna şahitlik etmek, şahsım için her 
zaman bir şeref vesilesi olacak.”

15 Temmuz şehidi Volkan Pilavcı’nın 
kardeşi Erkan Pilavcı da “Ağabeyim 
o gece ‘Uyuma Ankara, uyursan bir 
daha uyanamazsın.’ diye bağırdığı sı-
rada şehit oldu. O geceyi, o dakikaları 
asla unutamıyorum. Sayın Cumhur-
başkanımızın her zaman yanındayız, 
arkasındayız. Bu gaziliği şehitlikle 
taçlandıracağıma inanıyorum.” dedi.

15 Temmuz şehidi Erkan Yiğit ve gazisi 
Volkan Yiğit’in ağabeyi Hakan Yiğit de 
o dönem Sincan’da esnaflık yaptıkla-
rını belirterek, 15 Temmuz gecesi saat 
23.00 sıralarında dükkânlarını kapa-
tarak meydanlara çıktıklarını söyledi. 
Milletin kendi silahlarının üzerlerine 
dönmesini sindiremediklerini dile ge-
tiren Yiğit, kadın ve erkeklerin darbe-
cilerle mücadele ettiklerini belirtti. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne bomba 
atılması sonucu şehit olan Lütfi Gül-
şen’in oğlu Metehan Gülşen de Kızıl-
cahamam’da bir okulda müdür olarak 
görev yaptığını dile getirerek, bu günü 
genç kuşaklara aktarmanın önemine 
dikkati çekti.

Ankara ESOB Başkanı Mehmet Yiğiner 
de vatanın birliği, bütünlüğü ve de-
mokrasiye yapılan bu saldırıyı kınadı-
ğını belirterek, 15 Temmuz gecesi dar-
be girişimini haber alır almaz esnaf 
arkadaşlarıyla Kızılay Meydanı’na git-
tiklerini söyledi. O dönem Ankaragü-
cü Futbol Kulübü’nün de başkanlığını 
yaptığını ve çok kısa sürede çok sa-
yıda insanın meydanda toplandığını 
ifade eden Yiğiner, “Ahi teşkilatı kurul-
duğu günden bugüne hep devletinin, 
milletinin yanında olmuştur.” dedi. 

Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve 
Seyyar Pazarcılar Federasyonu Baş-
kanı Ali Karaca da o gece Polatlı-An-
kara yolunu trafiğe kapattıklarını, 

pazar araçlarıyla darbecilerin geçiş-
lerine izin vermediklerini anlattı. Oğ-
lunun 16 yaşında dizinden vurularak 
gazi olduğunu sonradan öğrendiğini 
belirten Karaca, “Ülkemiz, vatanımız 
için en önde giden başta Sayın Cum-
hurbaşkanımız ve ona inanmış aziz 
Türk milleti ve bu ülkenin bölünmez 
bütünlüğü için canlarını seve seve 
veren şehitler o gece bütün dünyaya 
ders verdi.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından “Vatan Sev-
dası İçin Hayat Kepengini Kapatanlar” 
programı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pek-
can’ın şehit yakınlarına ve gazilere 
günün anlam ve önemine dair hatıra 
vermesiyle sona erdi.

Bugünün ahileri, esnaf 
ve sanatkârlar geçmişte 
olduğu gibi, İstiklal 
Harbinde olduğu gibi, 
15 Temmuz gecesi de 
vatan, bayrak ve ezan için 
canını ortaya koymaktan 
çekinmedi.
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icaret Bakanlığı tarafından 
kooperatiflerin ve üst kuru-

luşlarının üretim ve istihdama kat-
kısı olacak yatırım projelerinin des-
teklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik 
ve verimliliğin sağlanması, teknoloji 
ve yeni üretim tekniklerinden ya-
rarlanmalarına katkıda bulunulma-
sı ve bireysel tasarrufların uygun 
kooperatif girişimcilik modelleri ile 
ekonomiye kazandırılması amacıyla 
Kooperatifçilik Proje Destek Yönet-
meliği hazırlandı. 

Söz konusu yönetmelik doğrultu-
sunda Ticaret Bakanlığının faaliyet 
alanındaki kooperatiflerin nitelikle-
rini gözeterek faaliyetlerinde etkin-
lik sağlamak ve piyasa rekabetini 
bozmadan kooperatiflere destek 
vermek amacıyla KOOP-DES Progra-
mı hazırlandı. Öncelikle ilk uygulama 
olarak programa; kuruluş, işleyiş ve 
denetimleri Ticaret Bakanlığınca 
gerçekleştirilen, ortaklarının çoğun-
luğunu kadınların oluşturduğu ve 
kadın emeğini değerlendirme amacı 
güden kooperatifler ve üst kuruluş-
ları başvurabilecek.

10 Temmuz 2020 tarihinde Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan’ın başkanlı-
ğında Kooperatiflerin Desteklenme-
si Programı tanıtımı yapıldı. 

Pekcan, Ticaret Bakanlığı’nda dü-
zenlenen KOOP-DES Programı Ta-
nıtım Toplantısı’nda yaptığı konuş-
mada, kadın kooperatifleri ile kadın 
girişimcilerin her zaman yanında 
olduklarını ve olmaya devam ede-
ceklerini söyledi.

Kadın kooperatiflerinin yerel, yerin-
de, doğal ve çevreye duyarlı üretim 
yaparak büyük başarılara imza at-
tıklarını belirten Pekcan, bu konuda 
kadınları daha fazla cesaretlendir-
mek için ticaret il müdürlüklerine ta-
limat gönderdiklerini, bundan sonra 
kadın kooperatifleriyle daha fazla 
bir araya geleceklerini, Bakanlık ola-
rak hibe ve desteklerle yanlarında 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kooperatiflerin Desteklenmesi (KOOP-DES) Programı kapsamında 
kadın kooperatiflerine kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 75, diğer bölgelerde yüzde 50 

oranında olmak üzere, 150 bin liraya kadar hibe desteği vereceklerini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 
Kooperatiflerin Desteklenmesi 

Programı Tanıtım Toplantısına Katıldı
olacaklarını dile getirdi.

Pekcan, bakanlık olarak hem iç hem 
dış ticaret hem de girişimcilik eği-
timleri verdiklerini hatırlatarak, bun-
ları sanal ortama taşıdıklarını, kadın 
kooperatif ortaklarının bunlardan 
yararlanmasını istediklerini ifade 
etti.

300 civarında kadın kooperatifi bu-
lunduğu bilgisini veren Pekcan, bun-
ların yaptıkları çalışmaların kendisini 

hem bir kadın hem de Türkiye Cum-
huriyeti Bakanı olarak gururlandırdı-
ğını söyledi.

Pekcan, kooperatifçiliği daha fazla 
destek vererek el birliğiyle gelişti-
receklerini vurgulayarak, bu faali-
yetlerin toplumsal refahın ve ölçek 
ekonomisinin artmasında da çok 
önemli yeri bulunduğunu,  yerel po-
tansiyelin oldukça yaratıcı ve dina-
mik olduğunu dile getirdi.

300’ün üzerinde kadın kooperatifi bulunduğu bilgisini 
veren Pekcan, bunların yaptıkları çalışmaların kendisini 

hem bir kadın hem de Türkiye Cumhuriyeti Bakanı 
olarak gururlandırdığını söyledi.

Güncel
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Bakan Pekcan, KOOP-DES Programı 
kapsamında kooperatiflere destek 
vereceklerini belirterek şöyle ko-
nuştu:

“Üretim ve istihdama katkısı olan 
proje bedellerinin bir bölümünü 
hibe şeklinde karşılayarak koope-
ratiflerimizin sermayelerine katkı 
sunmayı hedefliyoruz. KOOP-DES 
Programı ile faaliyetlerinde etkinlik 
ve verimlilik sağlamayı, öz kaynak 
yetersizliği bulunan kooperatifleri-
mize ve üst kuruluşlarına mali des-
tek vermeyi, onları yeni alanlarda 
girişimci ve ihracatçı olmaya özen-
dirmeyi, bireysel tasarrufları koope-
ratifleşmeye yönlendirmeyi amaç-

lıyoruz. Bu yönde çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz. Devletin kaynaklarını 
da en doğru ve en etkin şekilde pro-
jelere yönlendirmek için el birliğiyle 
çalışacağız. Ayakları yere basan, so-
nuç odaklı ve sürdürülebilir projeleri 
desteklemiş olacağız.”

Önce hayal kurulacağını sonra da 
gerçekleştirileceğini ifade eden 
Pekcan, program kapsamında ilk 
aşamada kadın kooperatiflerini 
daha sonra da tüm kooperatifleri 
destekleyeceklerini bildirdi. Pekcan, 
kadının güçlenmesini ön planda 
tuttuklarını vurgulayarak şu değer-
lendirmede bulundu:

“Yaşlı ve engelli bakım merkezleri, 
çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz ba-
kım evleri, yazılım, halıcılık, arıcılık, 
balıkçılık, okul servisleri kooperatif 
faaliyetlerini destekleyeceğiz. Bel-
ki en iyi şekilde kadın şoförlerimiz 
çocuklarımıza ihtimam gösterebilir. 
Kadın kooperatiflerimizin faaliyet-
lerinde makine-ekipman alımı, sergi 
ve fuar katılımı, nitelikli personel is-
tihdam desteği vermeyi planlıyoruz. 
Kadın kooperatiflerine kalkınmada 
öncelikli yörelerde yüzde 75, diğer 
bölgelerde yüzde 50 oranında ol-
mak üzere 150 bin liraya kadar hibe 
desteği vereceğiz.”

Pekcan, projeler için 15 Temmuz’dan 

itibaren 81 ilin ticaret müdürlükleri-
ne başvuru yapılabileceğini ifade 
ederek, bu doğrultuda KOOP-DES 
uygulama ve değerlendirme kıla-
vuzu ile rehber dokümanlar hazırla-
dıklarını söyledi.

Kooperatiflerin dışında kadın ve 
genç girişimcilere yönelik de eği-
tim ve desteklerin bulunduğunu 
dile getiren Pekcan, “Kadın Girişim-
cilik Fiziki Network Programı’nı, Ulu-
sal Kadın Girişimci Network Progra-
mı’nı, Melek Yatırımcı Ağı Projesi’ni 
oluşturuyoruz ki ‘Projesi olan ka-
dınlarımıza bir de yatırımcı deste-
ği verebilir miyiz?’ bunun üzerinde 
çalışmalar yapıyoruz. Bu proje için 
de yazılım ve ihale süreçlerini 
yürütüyoruz. Bu projelerimizi 
en kısa sürede hayata ge-
çirerek sizlerin hizmetine 
sunacağız.” diye konuştu.

Pekcan, kadın esnaf ve 
sanatkar sayısının ha-
ziran itibarıyla 318 bin 
154’e ulaştığını, bu sayının 
son 1 yılda 25 bin arttığını 
söyledi. Yeni tip koronavirüs 
salgını sürecinde uluslararası 
ticaret ortamındaki daralmaya 
rağmen kadın girişimci ve esnaf 
sayısının artmasının doğru yolda 
olduklarını gösterdiğini belirten 
Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

“Kooperatifçilik faaliyetlerinin Tür-
kiye genelinde yaygınlaştırılması 
üzerine çalışmalarımızı sürdüre-
ceğiz. Bununla ilgili yasa taslağı 
çalışmalarımızı aşağı yukarı ta-
mamladık, yönetmelik taslakla-
rımızı da tamamlıyoruz. Mevzuat 
çalışmalarımızı inşallah sizlerin 
sahadan gelen talepleri ve ulusla-
rarası başarı örneklerini de dikkate 
alarak güncelliyoruz. Bu şekilde 
yerel kalkınmanın hızlanmasını, 
yerelde katma değer yaratılmasını 
ve istihdamın artırılmasını, eğitimli 
gençlerimizin eğitimlerini daha iyi 

değerlendirerek, teknolojik alan-
larda da hem girişimciliğin hem de 
kooperatifçiliğin özendirilmesini 
bekliyoruz. Kooperatifçilik ürünle-
rinin tüm dünyaya pazarlanmasını 
ve ihracatını desteklemeye devam 
edeceğiz.”

Coğrafi ürünler pazarında da kadın 
kooperatiflerinin daha fazla yer 
alması için çalışmalarını sürdüre-
ceklerini söyleyen Pekcan, şunları 
kaydetti:

lerimize başvuru yapmaya davet 
ediyorum. Umarım, katma değerli, 
istihdam yaratan, sürdürülebilir 
projeler gelecek ve biz de artırarak 
desteklerimize devam edeceğiz.”

Kadıneli Kadın Kooperatifi Başkanı 
Zeynep Kırılmış da ürünlerinin pa-
zarlanması için büyük zincir market 
ve mağazalarla görüştüklerini be-
lirterek, Ticaret Bakanlığının eğitim 
ve desteklerinin kooperatiflerin fa-
aliyetleri için çok faydalı olduğunu 
söyledi.

Hatay Üreten Eller Kadın Koope-
ratifi Başkanı Nidal Özdemir, kadın 
girişimci kooperatifleriyle kazanılan 

istihdam modelinin gelişmesi için 
Ticaret Bakanlığının destekle-

rinin önem taşıdığını, özel-
likle kadın kooperatiflerine 
verilen desteklerden çok 
memnun olduklarını dile 
getirdi. Özdemir, Bakan 
Pekcan’ı yapılması plan-
lanan Hatay Expo 2021 
organizasyonunda yetişti-

recekleri çiçekleri görmeye 
davet etti.

Afşar Balam Kadın Kooperatifi 
Başkanı Figen Ar ise kooperatif-

lerinin sıfır atık prensibiyle tarladan 
sofraya tarım ürünleri ürettiğini dile 
getirerek, kadın kooperatiflerinin kır-
sal nüfusun ekonomiye katılımının 
sağlanması için çok önemli bir araç 
olduğunu, böylelikle kırsal kalkınma-
ya da katkı sağlandığını kaydetti.

KOOP-DES Programı desteklerine 
başvurular 15 Temmuz 2020 tarihin-
den itibaren 81 ilin ticaret il müdür-
lüklerine yapılabilecek. Söz konusu 
programa ilişkin ayrıntılı bilgiye ve 
gerekli açıklamalara Ticaret Ba-
kanlığının “https://ticaret.gov.tr/
kooperatifcilik/koop-des” bağlan-
tısından ulaşmak mümkün. Ayrıca, 
ilgililer programla ilgili sorularını 
“koopdes@ticaret.gov.tr” e-posta 
adresine iletilebilecek.

“Geçen sene Türkiye Kooperatifler 
Fuarı’nı 5-8 Aralık’ta gerçekleştir-
miştik, çok başarılıydı. Bu sene de 
bu fuarı gerçekleştirmek istiyoruz. 
Pandemi sürecinin sonunda inşal-
lah tedbirleri alarak kooperatifle-
rimizin başarı hikâyelerini paylaş-
malarını, iletişim sağlamalarını ve 
onları nihai perakende zincirleri ve 
tüketicilerle bir araya getirmeyi he-
defliyoruz. Tüm kooperatiflerimizi 
KOOP-DES Programı’mızın kapsa-
mına göre destekleyeceğiz. Önce-
likle ben kadın kooperatiflerimizi 15 
Temmuz itibarıyla projelerini hazır-
layarak 81 ildeki il ticaret müdürlük-

Güncel



16 17

Güncel

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken 
ve TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Ak-
gül’ün yanı sıra TESK yönetim kurulu ve 
TESKOMB bölge birlikleri başkanlarının da 
katıldığı toplantılarda esnaf ve sanatkârla-
rın mevcut durumları ve gelecek dönemde 
atılacak adımlarla ile ilgili istişarelerde bulu-
nuldu.

Bakan Pekcan, görüşmelerde Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın her zaman esnafın yanında 
olduğunu vurgulayarak, devletin imkânları 
ölçüsünde esnafın taleplerinin dinlenece-
ğini ve birlikte sorunlara çözüm bulacakla-
rına dikkati çekti. Kovid-19 salgını sürecinde 
video konferans yöntemiyle istişare toplan-
tılarını sürdürdüklerine işaret eden Pekcan, 
esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları ile 
kredi kefalet kooperatifleri temsilcileriyle 
görüşmeler yaptıklarını, taleplerini, önerileri-
ni, şikâyetlerini dinlediklerini belirtti. Pekcan, 
Ticaret Bakanlığı olarak esnafın taleplerinin 
takipçisi olduklarını ifade ederek, Bakanlığın 
görev alanındaki konulara çözüm üretmeye 
çalıştıklarını, diğer Bakanlıkların görev ala-
nındaki konuları ise ilgili Bakanlıklara ileterek 
takip ettiklerini bildirdi.

Toplantılarda TESK ve TESKOMB yöneticile-
rine hitaben yaptığı konuşmalarda, Türki-
ye’nin yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını 
dönemini çok iyi yönettiğine vurgu yapan 
Pekcan, tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı 
salgın sırasında esnafın toplumda ne kadar 
önemli ve kritik bir yer tuttuğunun bir kez 
daha görüldüğünü söyledi.

Berber-kuaför hizmetlerinden pazarcılığa, 
fırıncılıktan ulaşım hizmetlerine kadar esnaf 
işletmelerinin tüketiciye ve hane halkına 
yakın olma özellikleriyle ekonomiye yadsı-
namaz bir değer sağladıklarını vurgulayan 
Pekcan, Türkiye’nin en ücra köşesine dahi 
hizmet ve mal ulaştıran esnaf ve sanatkâr-
ların Ahilik mirasının da yegâne temsilcileri 
olduğunu dile getirdi. 

Pekcan, koronavirüs sürecinden en fazla 
etkilenen kesimlerden birinin de esnaf iş-
letmeleri olduğuna dikkati çekerek devlet 
olarak bunun etkilerini en aza indirmek için 
çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Bu olumsuz etkiyi asgaride tutabilmek için 
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile esnaf ve 
sanatkârlara önemli destekler sağlandığını 
ifade eden Pekcan, işlerinin olumsuz etki-
lendiğini beyan eden esnaf ve sanatkârın 
bu süreçte Halkbank’a olan kredi borçlarının 
anapara ve faiz ödemelerinin 3 ay ve faizsiz 

olarak ertelendiğini hatırlattı. 

Pekcan, Esnaf Destek Paketi kapsamında 
esnaf ve sanatkârlara faiz indirimli işletme 
kredisi ve kredi kartı ürünleri sunulduğunu 
belirterek “Esnaf Destek Paketi uygulama-
sına 25 Mart’ta başlanmış olup, o tarihten 
bu yana 579 bin 91 esnaf ve sanatkâra 14,4 
milyar lira tutarında faiz indirimli işletme 
kredisi kullandırılmıştır.” dedi.

Kovid-19 etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran 
aylarında temerrüde düşen işletmelerin 
kredi siciline “mücbir sebep” notu düşüldü-
ğünü hatırlatan Pekcan, kredi sicilleriyle ilgili 
ayrı bir düzenlemeyle esnaf ve sanatkârla-
rın sicil olumsuzluklarının bankacılık işlem-
lerinde dikkate alınmamasının sağlandığını 
dile getirdi. 

Bakan Pekcan, esnafa yönelik diğer des-
teklere de değinerek “İşe Devam Kredi Des-
teği” uygulaması, finansmana erişim için 
Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) 
kefaleti, mücbir sebep halinde olduğu kabul 
edilen mükelleflerin SGK prim ödemelerinin 
uzatılmasıyla ilgili düzenlemeler yaptıklarını 
anlattı.

Ülke olarak sağlık alanındaki mücadelenin 
bir benzerini ekonomi alanında da verdik-
lerini ifade eden Pekcan, “İnşallah bu sü-
reci de başarıyla atlatacağız. Normalleşme 
süreciyle birlikte ekonomik aktivitenin hızla 
toparlanacağı, esnafın hak ettiği koşullar-

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkârların mevcut durumlarını, sorunlarını, talep ve önerilerini 
pandemi süreci boyunca yakından takip etmeye devam etti. Pekcan bu bağlamda, video konferans 

yöntemiyle Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği(TESKOMB) yöneticileriyle toplantılar gerçekleştirdi. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 
TESK ve TESKOMB ile Bir Dizi 

Toplantı Gerçekleştirdi

da iş imkânına kavuşabileceği, yeniden iş 
dünyası için hareketlenmenin başlayacağı 
günler yakındır.” diye konuştu. 

Pekcan, Türkiye’de esnaf ve sanatkârlar ile 
kooperatiflerin faaliyetlerinin güçlendiril-
mesi için Bakanlık olarak yaptıkları çalışma-
lara da dikkati çekerek şöyle konuştu:

“Bildiğiniz üzere, Kovid-19 dijital ekonomi-
ye adapte olabilmenin ne kadar önemli 
olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. 
Göreve geldiğim günden itibaren iki konu-
ya çok önem verdim, biri istişare öbürü de 
dijitalleşme. İş dünyasına yönelik Bakanlık 
olarak dijitalleşmeyle ilgili çok önemli adım-
lar attık. Esnafın da dijital ticaret olanakla-
rını kullanabileceği düşüncesiyle e-ticaret 
ve ihracat alanında eğitim ve farkındalık 
faaliyetlerinde bulunduk, 3 bin 500 esnaf 
ve sanatkârımız e-ticaret alanında eğitim 
aldı. Geçtiğimiz günlerde E-ticaret Olarak 
KOBİ’lerin Yanındayız adıyla e-ticaret plat-
formlarıyla ortak bir kampanya başlattık. Bu 
kampanyamıza pek çok e-ticaret platformu 
destek veriyor. E-ticarete yeni adım atacak 
işletmelere ciddi maliyet avantajları sunu-
yorlar. Eğitim avantajları da yeni başlayanlar 
için yol gösterici oluyor. Esnaflarımızın da 
bu imkânlardan yararlanabilmesi lazım. Bu 
sayede e-ticarete olan erişimin artmasını 
ve uygun olan esnaf ve sanatkârımızın da 
bu kampanyadan yararlanmasını ümit edi-
yoruz.”
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Kooperatifçilik sektörünü daha ileri seviyelere taşımak; sürdürülebilirliği, rekabet edebilirliği ve yenilikçiliği 
sağlamak; toplumdaki kooperatifçilik imajını olumlu yönde güçlendirmek ve dünyadaki kooperatifçilik 

alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek bu alandaki yenilikleri ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısına 
uygun olarak topluma kazandırmak gibi temel amaçlar göz önünde bulundurularak hayata geçirilen 

“Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi”nin tanıtım aracı olarak Türkiye’nin dört bir yanını dolaşan 
Kooperatifçilik otobüsü yola devam ediyor.

Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi’nin tanıtım aracı Kooperatif 
Otobüsü’nün Kayseri programı, Ekim 2018’de faaliyete geçen Mobilyacılar 
Yenilenebilir Enerji Kooperatifi ziyareti ile başladı. 

Kooperatifçilik 
Otobüsü Yola Devam Ediyor

Güncel

Kooperatif kurmak veya 
ortak olmak isteyen 

vatandaşlara danışmanlık 
hizmeti sağlayan proje 

kapsamında kooperatiflere 
ve vatandaşlara e-ticaret 

ve pazarlama eğitimleri 
veriliyor, ziyaret edilen iller-
de ilgili kamu kurumlarının 

personeli, sivil toplum kuru-
luşları ve basın organlarının 
temsilcileriyle bilgilendirme 
toplantıları yapılıyor. Ayrıca 

ziyaret edilen her ilde en az 
bir yeni kooperatif ve iş fik-
ri oluşturma hedefi ile yola 

çıkan Kooperatif Otobüsü 
üreten Türkiye’ye katkı 

sağlama amacı güdüyor.

İçerisinde bulunduğu-
muz pandemi sürecinde 

normalleşme adımları 
ekseninde alınan tedbirler 

ile birlikte proje programları 
yeniden düzenlendi. Bu 

kapsamda, Türkiye’nin dört 
bir yanında çok sayıda il 

ve ilçeye giderek projenin 
tanıtımını yapan Koopera-

tifçilik Otobüsü’nün yeni 
seferleri 22-26 Haziran 

tarihlerinde Kayseri İl 
merkezinde ve ilçelerinde 
(Develi, Yahyalı, Yeşilhisar) 

ve 29 Haziran-2 Temmuz 
tarihleri arasında ise 

Nevşehir il merkezinde ve 
ilçelerinde (Ürgüp, Avanos, 

Hacıbektaş) gerçekleştirildi.

Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik 
Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Aksoy, 
Daire Başkanı İsmail Hak, Kayseri Tica-
ret İl Müdürü Alaattin FIRAT, Yenilene-
bilir Enerji Üretim Kooperatifi Başkanı 
Nurullah Yüksel, Erciyes Küçük Sanayi 
Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Ercan 
Sarıkaya, Ticaret Uzmanları ve Proje 
Ekibi, Yenilenebilir Enerji Üretim Koo-
peratifi’nin çatı güneş enerji panel-
lerini ziyaret etti. Ziyaret sonrasında, 
Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifi 
Başkanı Nurullah Yüksel kooperatif ile 
ilgili kısa bir sunum gerçekleştirdi.

Kooperatifçilik Otobüsü, 
Kayseri’deki Programının 
İkinci Gününde Faaliyetlerine 
Devam Etti 

Projenin ikinci günü etkinlikleri kapsa-
mında Bakanlık heyeti, Esnaf, Sanat-
kârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür 
Yardımcısı Eyüp Aksoy’un başkanlı-
ğında Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ma-
kamında ziyaret etti. Kooperatifçilik 
Tanıtım ve Geliştirme Projesi’nin faa-
liyetlerinin anlatıldığı ziyarette ildeki 
yerel yönetimler ile kooperatiflerin 
çalışmaları hakkında bilgi alındı.

Kayseri
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Ziyaretin ardından Kayseri Ticaret 
Odası’nda İstişare Toplantısı gerçek-
leştirildi. Kayseri Ticaret Odası Baş-
kanı Ömer Gülsoy, Kayseri Esnaf ve 
Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Koopera-
tifleri 19. Bölge Birliği Başkanı Mustafa 
Alan ve Esnaf, Sanatkârlar ve Koope-
ratifçilik Genel Müdür Yardımcısı Eyüp 
Aksoy açılış konuşmalarını yaptı. 

Konuşmalarında ardından ticaret 
uzmanları kooperatifçilik ve ihracat 
konulu, PTT E-Ticaret Dairesi Başka-
nı Abdulkadir Koçyiğit ise e-ticaret 
konulu sunumlarını yaptı. Sunumlar 
sonrasında toplantıya katılan temsil-
ciler kooperatifçiliğin Kayseri’de tanı-
tılması ve farkındalığın artırılması için 
istişarelerde bulundu. 

İstişare toplantısının ardından Kay-
seri’de faaliyet gösteren S.S. Bir Kutu 
İyilik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme 
Kooperatifi ziyaret edildi. Yetkililer 

Tuğbahan İlgü, Evren Öztürk ve Emel 
Kuşçuluoğlu kooperatif çalışmaları 
hakkında Bakanlık ekibine bilgi verdi.

Kooperatifçilik Otobüsü 
Ziyaretlerine Kayseri’nin 
İlçelerinde Devam Etti

Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme 
Projesi kapsamında 24 Haziran’da 
Develi İlçesi’nde istişare toplantısı 
gerçekleştirildi. Develi Ticaret ve Sa-
nayi Odası Başkanı Mustafa Maşlak, 
Kayseri ESKKK 19. B.B. Başkanı Musta-
fa Alan, Genel Müdür Yardımcısı Eyüp 
Aksoyve Develi Kaymakamı Murat 
Duru’nun konuşmalarının ardından 
kooperatifçilik ve ihracat konulu su-
numlar yapıldı.

Kooperatifçilik Otobüsü’nün 25 Ha-
ziran’daki durağı Kayseri’nin Yahyalı 
İlçesi oldu. Kayseri ESKKK 19. B.B. Baş-
kanı Mustafa Alan, Yahyalı Belediyesi 

Başkan Yardımcısı Cemal Ersin Çakır, 
Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik 
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İsma-
il Hak ve Yahyalı Kaymakamı Yunus 
Emre Altıner’in konuşmalarının ardın-
dan kooperatifçilik sunumu yapıldı.

Kayseri’deki ilçe ziyaretleri, 26 Hazi-
ran Cuma günü Yeşilhisar İlçesi’ndeki 
istişare toplantısı ile sona erdi. Kayse-
ri ESKKK 19. B.B. Başkanı Mustafa Alan, 
Kayseri Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat, 
Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taş-
yapan, Daire Başkanı İsmail Hak ve 
Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram’ın 
konuşmalarının ardından toplantıya 
kooperatifçilik sunumuyla devam 
edildi. Sunum sonrasında katılımcılar-
la kooperatifçilik alanında farkındalık 
yaratılması ve kooperatifçiliğin geliş-
tirilmesine yönelik toplantı yapıldı.

Kooperatifçilik Otobüsü’nün Kayseri’den sonraki durağı Nevşehir oldu. Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik 
Genel Müdürü Necmettin Erkan başkanlığındaki Bakanlık heyeti ilk ziyaretini Nevşehir Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları Birliği’ne yaptı. Görüşmede, Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı ile esnaf ve sanatkârların mevcut durumu, 
beklentileri ve projenin muhtemel katkıları hakkında bilgi alışverişi gerçekleştirildi.

Kooperatifçilik Otobüsü’nün sonraki 
durağı, istişare toplantısının gerçek-
leştirileceği Nevşehir Ticaret ve Sa-
nayi Odası oldu.  İstişare Toplantısı 
öncesinde Esnaf, Sanatkârlar ve Ko-
operatifçilik Genel Müdürü Necmettin 
Erkan başkanlığındaki Bakanlık heyeti, 
Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı M. Arif Parmaksız’ı makamında 
ziyaret etti. 

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası top-
lantı salonunda gerçekleşen etkinli-
ğin açılış konuşmalarını, Nevşehir Ti-
caret ve Sanayi Odası Başkanı M. Arif 
Parmaksız, Nevşehir Esnaf ve Sanat-
kârlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet 
Pınarbaşı, Nevşehir Belediye Başkanı 
Rasim Arı ve Esnaf, Sanatkârlar ve Ko-
operatifçilik Genel Müdürü Necmettin 
Erkan yaptı. 

Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme 
Projesi ile amaçlarının ülkenin her kö-
şesine ulaşarak kooperatifçiliği tanıt-
mak olduğunu ifade eden Erkan;

“Bakanlık olarak biz kooperatifleri, 
daha fazla değer üreten, daha adil 
paylaşan, daha güçlü ve müreffeh 
Türkiye vizyonunun bir parçası olarak 
görüyoruz. Kooperatifçiliğin gelişme-
si, her sektörde yaygınlaşması, ku-
rumsal yapılarının sağlamlaşması için 
her imkanı seferber ediyoruz. Mevcut 
kooperatiflerimizi daha etkili hale ge-
tirmeye çalışıyoruz. Küresel pazarlar-
da yer almaları için iç ve dış ticaret 
yöntemleri, markalaşma ve pazarla-
ma konularında hizmetler sunuyoruz. 
Kooperatif ürünlerinin perakende ve 
e-ticaret sektörleri ile vatandaşlarımız 
tarafından daha fazla tanınması ve 
tercih edilmesi için çalışıyoruz.”

Nevşehir
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Erkan konuşmasının devamında “Ko-
operatifler, sivil toplum kuruluşları, 
yerel yönetimler ile dayanışma içinde 
yürüttüğümüz çalışmaların bizi çok 
daha iyi yerlere getireceğine inanı-
yorum. Verimli neticelenen her proje 
bizim azim ve gayretimizi artırıyor. Ge-
çen yıl düzenlediğimiz Türkiye Koope-
ratifler Fuarını bu yıl da aynı başarıyla 
tekrarlamak için uzun zamandır çalışı-
yoruz. Mevzuatımızı ve bilgi sistemle-
rimizi güncelleme çalışmalarımız hız 
kesmeden devam ediyor. Ulaşabildi-
ğimiz her yere ulaşıp kooperatifçiliği 
tanıtmak, ülke çapında bir farkındalık 
yaratmak için yola çıktık.” dedi.

Erkan Kooperatifçilik Otobüsü Proje-
si’nin 2020 yılının başında hayata ge-
çirildiğini hatırlatarak, “Kovid 19 salgı-
nından önce, Şubat ve Mart aylarında 
Adana ve Antalya’da birer hafta sü-
reyle yoğun bir program gerçekleştir-
dik. Her iki ilde de Üniversiteler, Kalkın-
ma Ajansları, Olgunlaşma Enstitüleri 
ile ortak toplantılar düzenledik. Migros 
ve HepsiBurada gibi firmalar ve PTT ile 
işbirliği yaparak iyi tarım uygulamala-
rı, sosyal medya ve e-ticaret hakkın-
da kooperatif girişimcilerine eğitimler 
verdik. Öğrencilere tiyatro oyunlarıyla 
kooperatifçiliği anlattık. Yine ortaokul 
öğrencilerimize Habitat Derneği tara-
fından kodlama eğitimleri verildi. Sa-
dece il merkezleriyle sınırlı kalmadık. 
Adana’da Pozantı, Karataş, Saimbeyli 
ve Kozan ilçelerini; Antalya’da Serik, 
Alanya, Gazipaşa, Kumluca ve Finike 
ilçelerini ziyaret ettik. Her iki ilde top-
lam 6 binin üzerinde katılımcıya ula-
şıldı. Her iki il için fizibilite raporlarımızı 
tamamladık. İş fikirlerini oluşturduk. 
Üç ay ara verdiğimiz programımıza 
her ay iki ilimizi ziyaret ederek devam 
edeceğiz. Ülkemizde Kooperatifçiliği 
birlik, beraberlik ve dayanışma ile çalı-
şarak daha güçlü hale getirebileceği-
ne inandığını” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Proje vi-
deosunun izlenmesi ve koopera-
tifçilik konulu sunumun ardından 

Nevşehir’de kooperatifçiliğin tanıtıl-
ması ve geliştirilmesine yönelik fa-
aliyetler hakkında istişare toplantısı 
yapıldı.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası’n-
da gerçekleşen toplantı sonrasında 
Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik 
Genel Müdürü Necmettin Erkan baş-
kanlığındaki Bakanlık heyeti Nevşe-
hir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ma-
kamında ziyaret etti. Ziyarette esnaf, 
sanatkârlar ve kooperatiflere ilişkin 
geliştirilebilecek projeler ve işbirliği 
imkânları değerlendirildi.

Kooperatifçilik Tanıtım ve 
Geliştirme Projesi Nevşehir İlçe 
Ziyaretlerine Ürgüp İlçesi’nden 
Başladı

Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası’nda 
gerçekleşen toplantıda Nevşehir Ti-
caret İl Müdürü Ahmet Taygurt, Ürgüp 
Belediye Başkanı Mehmet Aktürk 
ve Esnaf, Sanatkârlar ve Koopera-
tifçilik Genel Müdür Yardımcısı Eyüp 
Aksoy’un konuşmalarının ardından 
kooperatifçilik sunumu gerçekleş-
tirildi.  Toplantının devamında, yerel 
yönetim temsilcileriyle ilçedeki ko-

operatifçilik çalışmaları ele alındı, 
kooperatifçiliğin geliştirilmesi konu-
sunda yapılabilecek faaliyetler de-
ğerlendirildi.

Tanıtım ve Geliştirme Faaliyetleri 
Nevşehir’in Avanos ve Hacıbektaş 
İlçelerinde Devam Etti

Kooperatifçilik Otobüsü, Nevşehir 
il programında ilçe ziyaretlerinin 
ikincisini Avanos’a yaptı. Avanos 
Kaymakamlığı toplantı salonunda 
gerçekleşen etkinlikte Daire Başka-
nı İsmail Hak ve Avanos Kaymakamı 
Olgun Öner’in açılış konuşmalarının 
ardından kooperatifçilik konulu su-
num gerçekleştirildi..

Nevşehir il programının son durağı 
Hacıbektaş İlçesi oldu. Hacıbektaş 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ser-
gi salonunda Hacıbektaşlı hanımların 
ürünlerinin sergilendiği alan ziyaret 
edildi, lise konferans salonunda is-
tişare toplantısı düzenlendi. Daire 
Başkanı İsmail Hak ve Hacıbektaş 
Kaymakamı Kübra Kurtoğlu’nun açı-
lış konuşmalarının ardından katılım-
cılara kooperatifçilik hakkında bilgi 
verildi.

Kooperatifler, sivil toplum 
kuruluşları, yerel yönetimler 
ile dayanışma içinde 
yürüttüğümüz çalışmaların 
bizi çok daha iyi yerlere 
getireceğine inanıyorum. 
Verimli neticelenen her proje 
bizim azim ve gayretimizi 
artırıyor.

Nevşehir il 
programının 

son durağı 
Hacıbektaş İlçesi 
oldu. Hacıbektaş 

Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi 

sergi salonunda 
Hacıbektaşlı 

hanımların 
ürünlerinin 

sergilendiği alan 
ziyaret edildi, 

lise konferans 
salonunda 

istişare toplantısı 
düzenlendi. 
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkârların salgın 
sürecinden normalleşme sürecine kademeli geçişi hakkında 

değerlendirmelerde bulundu.

Ticaret Bakanı Pekcan 
Esnaf ve Sanatkârlar İçin Normalleşme 

Adımlarını Değerlendirdi

Güncel

Tüm dünyayı etkileyen salgına karşı 
verilen mücadeleden ticaret kesimi-
nin mümkün olan en az hasarla çık-
ması için devletin bütün imkânlarını 
seferber ettiğini kaydeden Pekcan, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan tarafından açıklanan “Ekono-
mik İstikrar Kalkanı” paketiyle esnaf 
ve sanatkârlara çok önemli destekler 
sağlandığını bildirdi.

Bu çerçevede Hazine ve Maliye ile 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
bakanlıklarının esnafı rahatlatacak 
çeşitli destek paketleri açıkladıklarını 
hatırlatan Bakan Pekcan, şu değer-
lendirmede bulundu:

“Bu süreçte işlerinin olumsuz etkilen-
diğini beyan ederek talepte bulunan 
esnaf ve sanatkârların Halkbank’a 
olan kredi borçlarının anapara ve faiz 
ödemelerinin 3 ay süreyle ve faizsiz 
olarak ertelenmesi noktasında adım 
atıldı. Bunların yanı sıra Esnaf Destek 
Paketi’nden İşe Devam Kredi Desteği-
ne, sosyal güvenlik prim ödemelerinin 
ertelenmesinden kısa çalışma öde-
neği ve sicil kayıtları düzenlemesine 
birçok önemli kolaylık sağlandı. 

Halkbank kaynaklarından piyasaya 
arz edilen Esnaf Destek Paketi kapsa-
mında bugüne kadar 606 bin 545 es-
naf ve sanatkârımıza 15 milyar 35 mil-
yon lira tutarında kredi kullandırıldı. Bu 
krediler, içinden geçtiğimiz bu zor dö-
nemde iş yerlerini kapatmak zorunda 
kalan esnafa nefes aldırdı. Halkbank 
tarafından Kovid-19 salgını nedeniyle 
ötelenen ya da yapılandırılan toplam 
kredi taksit tutarı 3,5 milyar lira, bu im-
kânlardan yararlanan esnaf ve sanat-
kar sayısı da 374 bin 674 oldu.” 

Normalleşmenin kademeli olarak baş-
ladığını belirten Pekcan, bu dönemde 
ekonomik faaliyetler devam ederken 
korunma tedbirlerine de azami dikkat 
edilmesinin önemine işaret etti.

Her esnafın faaliyetlerini yürütürken 
uyması gereken kurallar bulunduğunu 

anlatan Bakan Pekcan, “Esnaf ve sa-
natkârımız, faaliyetlerini sürdürürken 
Kovid-19’a yönelik alacakları tedbirler 
konusunda bilgilendirildi. Bu süreçte 
esnafımızın, Cumhurbaşkanımızın da 
işaret ettiği ‘maske, mesafe ve temizlik’ 
tedbirlerine sonuna kadar riayet edece-
ğinden kuşkumuz yok.” diye konuştu.

Pekcan, bu süreçte kredi işlemlerinin 
daha hızlı yürümesi ve kırtasiyeciliğin 
azalması için, esnaf sicil tasdikname-
leriyle mesleki faaliyet belgelerinin 
Bakanlığın E-Esnaf ve Sanatkâr Veri 
Tabanından (ESBİS) temin edilmesi-
ni sağladıklarını ifade ederek, ayrıca 
Sanal Ticaret Akademisi, Facebook 
çevrim içi eğitim gibi portallarla es-
naf ve sanatkara e-ticaret ve ihracat 
alanında verdikleri dijital eğitimlere hız 
verdiklerini söyledi.  

Bakanlık olarak “E-Ticaret Olarak KO-
Bİ’lerin Yanındayız” dayanışma kam-
panyasını da başlattıklarını anımsa-
tan Pekcan, “Bu kampanyaya birçok 
e-ticaret platformu destek verdi. Bu 
sayede pazarlama sıkıntısı çeken es-
nafımızın e-ticaretin imkânlarından da 
faydalanarak, büyümesini ve kurum-
sallaşmasını, emeklerinin karşılığının 
alabilmelerini arzu ediyoruz.” dedi.

Bakan Pekcan, verdikleri destek ve 
eğitimlerle ekonominin can damarı 
esnafın her zaman yanında oldukları-
nı belirterek, “Omuz omuza vererek bu 
mücadelenin kazananı biz olacağız.” 
ifadesini kullandı.

üm dünyanın karşı karşıya 
kaldığı salgın sırasında yaşa-

nanların günlük ekonomide esna-
fın ne kadar önemli ve kritik bir yer 
tuttuğunu bir kez daha gösterdiğini 
vurgulayan Pekcan, pek çok ürün ve 
hizmeti tüketiciye yerinde ve doğ-
rudan sunan esnaf ve sanatkârların 
gerek istihdamın korunması gerekse 
iktisadi faaliyetlerin devamlılığının 
sağlanmasındaki rollerinin önemine 
dikkati çekti. 

Türkiye’nin sağlık alanında verdiği mü-
cadelenin benzerini ekonomik alanda 
da verdiğini ifade eden Pekcan, “Hem 
sağlık hem de ekonomik mücadele-
mizde dünya genelindeki birçok ülke-
ye kıyasla oldukça iyi bir noktadayız.” 
diye konuştu. 

Türkiye’de bugün itibariyle yaklaşık 2 
milyon esnaf ve sanatkârın faaliyet 
gösterdiğini anlatan Pekcan, Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
28 Mayıs’taki kabine toplantısının 
ardından esnaf ve sanatkârları da ilgi-
lendiren normalleşme adımlarını açık-
ladığını hatırlattı.

Normalleşme sürecinin ilk aşamasın-
da alışveriş merkezleri, berber, kuaför 
ve güzellik merkezlerinin; giyim, ayak-
kabı, çanta, züccaciye gibi ürünlerin 
satıldığı işletmelerin ticari faaliyetle-
rine başladığını kaydeden Pekcan, 1 
Haziran’dan itibaren de restoran, kafe 
gibi işletmelerin faaliyetlerine baş-
ladığını, 65 yaş üstü işletme sahibi 
esnaf ve sanatkârların işinin başına 
döndüğünü söyledi.

Pekcan, bu kapsamda 1 Haziran’dan 
itibaren birçok esnaf ve sanatkârın 
ticari faaliyetlerine kaldığı yerden 
devam ettiğini belirterek, “Bu süreçte 
devletimizin sağladığı pek çok im-
kan ve desteklerle, vatandaşlarımızın 
da rutin tüketim alışkanlıklarına geri 
dönmesiyle, esnafımızın işlerinin kısa 
sürede yeniden canlanmasını ve eko-
nomik aktivitenin eskiye dönmesini 
bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

Bu süreçte
esnafımızın, 
Cumhurbaşkanımızın da
işaret ettiği ‘maske, 
mesafe ve temizlik’
tedbirlerine sonuna 
kadar riayet 
edeceğinden
kuşkumuz yok.
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 Tarihimizde Ahilik kültürünün hekim-
lik mesleğine olan etkisi ve araların-
daki ilişki hakkındaki düşünceleriniz 
nelerdir?

Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. 
Ahilik çoğu zaman tarihimizdeki bir mes-
leki örgütlenme biçimi olarak algılanıyor. 
Bu doğru ama yeterli değil. Çünkü Ahili-
ğin bu toprakların mayasının, insanının 
şekillenmesinde, güçlü bir medeniyetin 
kurulmasında büyük etkisi olmuş insan 
ve toplum odaklı bir yapı. Yani aslında 
tarihimizin ve kültürümüzün ayrılmaz bir 
parçası olarak erdemli bir toplum inşa et-
menin en önemli araçlarından biri olmuş. 

Bugün küresel ticaretin ve ticaret hukuku-
nun ayrılmaz parçası haline gelen iş ah-
lakı, meslek standartları, mesleki eğitim, 
fikri mülkiyet hakları gibi kavramları dün-
yaya öğreten de bu topraklarda doğan 
Ahilik kültürüdür. Çünkü Ahilik ticaretle 
ahlakı ilk defa kurumsal olarak bir ara-
ya getirmiş, bu topraklar dürüst ticaretin 
merkezi olarak dünyaya nam salmıştır.

Ahiliğin teşkilat yapısının mesleki eğitim 
ve mesleki ahlak yönüyle hekimlik üze-
rinde de önemli etkileri olmuştur. Ahili-
ğin her alanda etkin olduğu Selçuklu ve 
Osmanlı dönemlerinde kurulan Darüşşi-
falar’da ücretsiz tedaviler yapılmış aynı 
zamanda buralarda hekimler usta çırak 
usulüne göre yetiştirilmiştir.. Ayrıca Ahilik 
Teşkilatında Şed Kuşanma yani makama 
kabul, ustalığa kabul törenleri yapılmış-
tır. Bu törenlerde hekimliğin bir vicdan ve 
sevgi mesleği olduğu ortaya konmuştur. 
Çünkü iyi bir hekimin sadece tıbbi bilgi 
ve beceriler edinmesinin yanında iyi bir 

insan olması, yüksek ahlaki değerler ve 
sorumluluk bilinciyle hareket ediyor ol-
ması gerekir. 

Biz de bu kültürün emanetçileri olarak 
sağlık sistemimizde aynı yaklaşımı sürdü-
rüyoruz. Tüm dünyada COVİD 19 pandemi-
siyle mücadele edildiği bu dönemde ül-
kemizin bu denli başarılı olmasının altında 
geçmişimizden gelen bu hasletlere sahip 
sağlık çalışanlarımızın varlığı yatmaktadır. 
Bu vesile ile COVID 19 mücadelemizin kah-
ramanları olan sağlık çalışanlarımızın her 
birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.  

 Koronavirüs salgını sürecinin ülke-
mizde Bakanlığınız öncülüğünde yapı-
lan etkin ve özverili çalışmalar ile iyi 
yönetilmesi, dünya kamuoyunda tak-
dirle karşılandı. Sürecin yönetimine 
ilişkin bakış açınızdan ve atılan adım-
lardan bahseder misiniz?

Biz salgınla mücadelede üç konuda öne 
çıktık. Birincisi riski öngörüp diğer ülkeler-
den çok daha erken dönemde tedbirler 
almamız, ikincisi vaka tespiti ve takibin-
deki başarımız, üçüncüsü de tedavide 
uyguladığımız başarılı yaklaşımlardır. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile 
Türkiye salgınla ilgili tedbirleri en er-
ken alan ülkelerden birisi olmuştur. Çin 
kaynaklı bir bulaşıcı hastalık başlangıcı 
olduğunun ve bu hastalığın başka ülke-
lerde de görüldüğünün ilanı üzerine bu 
hastalığın ülkemizde görülmesi ihtimaline 
karşı hazırlıklara başladık, yol haritamızı 
belirledik. Hastalığın ülkemizde görüldüğü 
tarihten tam 50 gün önce, Dünya Sağlık 
Örgütü’nün hastalığı pandemi olarak ilan 

Sağlık Bakanı

Fahrettin Koca

Röportaj
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Bizi başarılı kılan ikinci unsur vaka tespiti 
ve takibindeki başarımız oldu. Salgın sü-
recinde ülkelerin bazıları sadece hasta-
neye başvuran ağır semptomlulara test 
uyguladılar. Bir kısmı da yaygın tarama 
testlerini tercih ettiler. Biz yaptığımız de-
ğerlendirmede bu iki yöntemin de COVID 
19’la mücadelede etkili olmadığını anladık 
ve filyasyon yöntemini devreye aldık.

Öncelikle ülke geneline hizmet veren “ALO 
184” COVID 19 çağrı merkezini hizmete 
aldık.  Çağrı merkezindeki algoritma va-
tandaşın şüpheli olup olmadığını tespit 
ederek sağlık kuruluşlarına yönlendirdi. 
Böylece sağlık kuruluşlarımızda oluşabi-
lecek muhtemel yığılmayı önledik.  

Vakaların ve temaslılarının toplum içinde 
sıkı takibi ve izolasyona alınmalarının sağ-
lanması için filyasyon çalışmalarına özel 
önem verdik. Filyasyonun, Türkiye’nin bu-
güne dek gösterdiği başarıdaki rolü çok 
büyüktür.

Filyasyon özetle şudur: Testi pozitif çıkan 
bir vakaya virüsün kimden bulaştığını ve 
vakanın virüsü kimlere bulaştırmış olabi-
leceğini takip etme yöntemidir. Yani her 
pozitif vakada virüsün bulaşı izini sürme 
ve yayılma zincirini tespit etme yönte-
midir. Vaka temaslılarını takip etme yön-
temidir. Filyasyon çalışmaları için birinci 
basamakta çalışan hekimlerin yanı sıra 
diş hekimlerinin de içinde olduğu, bütün 
Türkiye’de temaslı takibi yapan yaklaşık 
20 bin kişilik filyasyon ekibi kuruldu. İlk 
vakadan itibaren her yeni hastanın te-
mas çevresinde virüsün izi sürüldü. Bu 
yöntem sayesinde, pozitif bir vaka tespit 
edildiğinde çok kısa sürede pozitif vaka 
ile temas edenlerin %99,4’üne ulaşabi-
liyoruz ve gerekli önlemleri alıyoruz. Bu 
kapsamda bugüne kadar 1 milyon 365 bin 
filyasyon çalışması yaptık. Burada şunu 
da özellikle ifade etmek istiyorum, geliş-
miş ülkeler dâhil dünyadaki çoğu ülkede 
böyle bir çalışmayı yapabilecek sağlık 
sistemi kapasitesi yok. Ama biz güçlü ve 
organize sistemimiz sayesinde bu çalış-
maları başarı ile yürüttük.

Filyasyon çalışmaları sayesinde vakalar 

bütün ülkelerine yayılmış bir salgından 
bahsediyoruz. Böyle bir salgın ilk defa ya-
şanıyor. Küresel mal ve insan akışının en 
yüksek olduğu bir dönemde bu salgının 
ortaya çıkması salgının küresel ekonomik 
etkilerini daha da artırdı. Elbette böyle bir 
süreç içinde bizim ekonomimizin de bun-
dan etkilenmemesi mümkün değil. 

Ancak salgın sürecindeki ekonomi yöne-
timi olarak da diğer ülkelerden iyi şekilde 
ayrıştığımızı söyleyebilirim. Bir kere az 
önce de ifade ettiğim gibi aldığımız ted-
birler sayesinde hem salgın ülkemize 3 
ay geç girdi, hem de geç girmiş olmasına 
rağmen daha kısa sürede pik noktasını 
aşabildik. Bu sayede ekonomimizi doğ-
rudan etkileyen bazı tedbirleri daha kısa 
süre ile uyguladık. Örneğin Avrupa’da 3 
ay sokağa çıkma yasağı uygulayan ülke-
ler oldu. Yine sektörlerin tamamını veya 
bir kısmını uzun süre kapalı tutan ülkeler 
oldu. Bizde ise belirli bir dönemde hafta 
sonları hariç sürekli sokağa çıkma yasa-
ğı uygulanmadı, yani hayat bir şekilde 
devam etti. Yine sektörel kısıtlamalar da 
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erken tespit edilerek hastalığı başkalarına 
bulaştırma riski en aza indirildi. Alınan ted-
birlerle ve filyasyon yöntemi sayesinde 
Türkiye ilk can kaybından sonra 30’uncu 
günde pik seviyesini yakalamıştır. Ülke-
miz virüsün en geç girdiği ülkelerden bi-
risi olmasına rağmen, pik seviyesini erken 
dönemde yakalamıştır. Yine filyasyon 
sayesinde hastaların erken tespit edil-
mesi, tedavi sürecine erken başlanmasını 
sağlayıp iyileşme oranını da oldukça ar-
tırmıştır.  

Bizi başarılı kılan üçüncü konu ise tecrü-
beli doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız 
sayesinde uyguladığımız başarılı tedavi 
yöntemidir. COVID 19 kapsamında dijital bir 
alt yapı ile tüm tedavilerin etkinlik değer-
lendirmesi ülke bazında merkezi veri ile 
yapıldı. Hastaların durumunun, uygulanan 
tedavilerin ve sonuçların tecrübeli bilim 
insanları ve bilgi tabanlı sistemler tarafın-
dan analizleri yapıldı. Örneğin hastaların 
erken dönemde ventilatör cihazına bağ-
lanmasının tedaviyi olumsuz etkilediği, 
yoğun oksijen tedavisinin ve hastaların 
yatış pozisyonlarındaki farklılığın olumlu 
etkilerini saptayan biz olduk. Yine bu çer-
çevede hangi ilaçların, hastalığın hangi 
döneminde, hangi nitelikteki vakalarda 
başarılı veya başarısız olduğu analizleri-
ni yaparak en doğru tedavi protokollerini 
oluşturduk ve bunları da sürekli güncelli-
yoruz. 

Bütün bu süreçteki başarımız gerek Dün-
ya Sağlık Örgütü gerekse pek çok ülke ta-
rafından takdir ediliyor. Biz de tecrübe ve 
birikimlerimizi hepsiyle paylaşıyoruz.

 Koronavirüs salgının önlenmesine 
yönelik alınan tedbirlerin tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de ticaret dün-
yasına etkileri oldu. Normalleşme dö-
nemine girdiğimiz şu günlerde ticaret 
hayatının normalleşmesi yönünde nasıl 
bir süreç bizi bekliyor?

 Dünya tarihinde yaşanmış pek çok salgın 
var. Ama bunların hiçbiri COVID 19 kadar 
hızlı yayılmamış. Tek bir noktadan çıkıp 
sadece 3 ay gibi bir sürede dünyanın 

Vakaların ve 
temaslılarının 
toplum içinde sıkı 
takibi ve izolasyona 
alınmalarının 
sağlanması 
için filyasyon 
çalışmalarına özel 
önem verdik. 

Bütün bu süreçteki 
başarımız gerek 
Dünya Sağlık Örgütü 
gerekse pek çok ülke 
tarafından takdir 
ediliyor.

etmesinden ise tam 31 gün önce 10 Ocak 
2020’de Sağlık Bakanlığımız bünyesin-
de bir Operasyon Merkezi kurduk.  Aynı 
tarihte ülkemizde farklı branşlarda görev 
yapan başarılı bilim insanlarından oluşan 
Bilimsel Danışma Kurulu’nu oluşturduk. 

Oluşturulan pandemi senaryolarına göre 
her bölge için sağlık personeli ve ekip-
man planlamalarını yaptık. Fikri mülkiyet 
hakları Bakanlığımıza bağlı Türkiye Sağlık 
Enstitüleri Başkanlığı’na (TÜSEB) ait olan 
yerli tanı kiti ve yerli ventilatör cihazı üre-
timi için gerekli çalışmaları başlattık.

2019 yılında hazırlanmış olan Ulusal Pan-
demi Hazırlık Planı’mızı devreye alarak 15 
Ocak 2020’de bu yeni bulaşıcı hastalığa 
karşı bir rehber hazırladık. Bütün bu ha-
zırlıklar kapsamında da adımlarımızı teker 
teker attık.

Bakın, Türkiye riskli ülkelere uçuşları ilk 
durduran ülke oldu ve uçuş kısıtlamaları 
gelişmelere göre genişletildi. Yine yurt dı-
şından girişlere karşı en erken önlem alan 
ülke biz olduk. Havalimanlarına termal 
kameralar yerleştirilerek yurt dışından 
gelen her yolcuya semptom kontrolü ve 
bilgilendirme uygulamasını başlattık. Kara 
sınır kapılarında semptom kontrolleri ve 
bilgilendirme çalışmaları ve dezenfeksi-
yon çalışmaları başlatıldı. Türkiye’ye gire-
cek tır şoförleri için 14 gün kuralı koyuldu. 
Limanlarda benzer tedbirler alınarak riskli 
ülkelerden gelen konteyner ve yolcular 
kontrol altına alındı. Bütün bu tedbirler sü-
reç içinde kademeli olarak genişletilmiştir.

Bunun faydası ne oldu? İşte alınan bütün 
bu tedbirlerle virüsün ülkemize girişini 3 
ay geciktirmiş olduk. Bu da bize hastalığı 
tanıma, vatandaşımızı bilinçlendirme ve 
mücadele anlamında çok önemli bir süre 
kazandırdı. Bu süreçte hem sağlık siste-
mimizde acil olmayan operasyonları erte-
leyerek ilave kapasite oluşturduk, hem de 
ihtiyaç olabilecek ilaç, cihazlar ve malze-
melerin teminini koordine ettik. Yine aynı 
şekilde vatandaşımızı salgından koruya-
cak bütün tedbirler de bu süreçten sonra 
kademeli olarak devreye alınmış oldu. 

Oluşturulan pandemi 
senaryolarına göre her bölge 

için sağlık personeli ve ekipman 
planlamalarını yaptık. Fikri 

mülkiyet hakları Bakanlığımıza 
bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri 
Başkanlığı’na (TÜSEB) ait olan 

yerli tanı kiti ve yerli ventilatör 
cihazı üretimi için gerekli 

çalışmaları başlattık.
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daha kısa sürede normale dönebildi. Bu 
bizim birinci avantajımız.

Bununla birlikte ekonomi yönetimiz bu 
süreçte ekonominin en az etkilenip en 
hızlı şekilde toparlanması için gerekli ted-
birleri başarı ile uyguladı. İstihdam kaybı-
nın önlenmesi için kısa çalışma ödeneği 
devreye alındı, uygun koşullu kredi me-
kanizmaları hızla devreye alındı, vergi ve 
prim ödemeleri ertelendi, düşük gelirli 
vatandaşlarımıza nakdi yardım sağlandı. 
Geniş kapsamlı yardım kampanyası dü-
zenlendi. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza 
iaşe yardımları yapıldı. Bunlar gibi pek çok 
önlem hayata geçirildi.

Bütün bu tedbirlerin meyvelerini de alma-
ya başlıyoruz. İnanıyorum ki küresel pan-
deminin etkilerini atlatma ve ekonomik 
toparlanma alanında da Türkiye dünyaya 
örnek olacak bir performans ortaya koya-
cak. Türkiye bu süreçte çok daha güçlen-
miş bir şekilde çıkacak ve yeniden üretim 
ve yatırım için en avantajlı ülkelerden biri 
haline gelecek.  

  Ülkemiz son yıllarda sağlık sistemin-
de çok büyük mesafeler kat etti. Sağlık 
Bakanı olarak siz bu dönüşümü nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Türkiye, dünyanın en iyi sağlık kapasite-
si ve altyapısına sahip birkaç ülkesinden 
biridir. Çok açık söylüyorum bu da Sayın 
Cumhurbaşkanımızın vizyonu sayesinde 
gerçeklemiştir. 

Bu kapsamda, sağlık alanında 2003 yılın-
dan bu yana sürdürdüğümüz ‘Sağlıkta Dö-
nüşüm Programı’nı başarıyla sürdürmeye 
devam ediyoruz. Ülkemizin doğusundan 
batısına, kuzeyinden güneyine, vatandaş-
larımıza en kaliteli, yüksek konforda sağlık 
hizmeti sunacak hastaneleri yapmak için 
çalışıyoruz.

Bu doğrultuda 2002 yılından bu güne 
toplamda yaklaşık 51 Milyar TL yatırım ile 
ülkemize 22 milyon metrekare sağlık tesi-
si ve 100.173 adet yatak kazandırmış olduk.

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın en önemli 
ayaklarından biri olan, ikinci fazını kapsa-
yan şehir hastaneleri projemizde önemli 
mesafe kat ettik. 2017’den bu yana, kamu 
özel işbirliği kapsamında inşa ettiğimiz 
11 şehir hastanemizi vatandaşlarımızın 
hizmetine sunma imkânını yakaladık. Bu 
sayede şehir hastaneleri, bulundukları 
kentte, bölgede nitelikli hasta odası, ya-
tak sayısını artırmakla kalmadı, sunulan 
sağlık hizmeti kalitesini de en yüksek 
noktaya taşıdı. Önümüzdeki süreçte 7 
şehir hastanemizi daha ülkemize kazan-
dırmış olacağız. Yine bunun dışında plan-
ladığımız 9 adet şehir hastanemiz de var. 
Şehir hastanelerini sadece sağlık hizme-
tinin verildiği tesisler olarak tanımlamak 
yeterli değil. Geleceğin hastaneleri olarak 
inşa ettiğimiz şehir hastaneleri mükem-
meliyet merkezleri olarak sağlık alanında 
araştırma ve geliştirme çalışmalarının ön-
cüsü olacaklar. Yine aynı dönemde Türki-
ye’de özel sağlık yatırımları da büyük bir 
ivme kazandı. Özel sağlık yatırımları da 
hem kamu hastaneleri üzerindeki yükü 
hafifletti, hem de vatandaşımıza daha 
geniş bir hizmet sunmanın önünü açmış 
oldu. Bütün bu yatırımlar aynı zamanda 
sağlık turizminde ülkemize katma değer 
yaratacak. Sağlık alanındaki bu yatırımla-
rın ne kadar isabetli olduğu bu pandemi 
sürecinde bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Ayrıca sağlıkta dönüşüm alanında sa-
dece fiziki yatırım yapmıyoruz.  Sağlık 
sisteminde bilgiye ve bilişime de büyük 
yatırım yaptık ve yapıyoruz. Türkiye sağ-
lıkta bilişim sistemlerini, “büyük veri”yi ve 
“yapay zeka”yı karar alma süreçlerinde 
en iyi kullanan ülke haline geldi. Yapılan 
yatırımlarla erken uyarı sistemleri, halk 
sağlığı bilişim sistemi, aile hekimliği ve 
hastane bilgi sistemleri kuruldu ve tüm bu 
sistemler birbirleri ile entegre halde çalı-
şır hale getirildi. Böylece hastane verileri, 
ambulans verileri, hasta ve tedavi takibi, 
ilaç takibi, sağlık personeli bilgileri, hatta 
sağlık personelinin iş yükü dâhil her türlü 
veri tek merkezde toplanarak işlenebilir 
ve yorumlanabilir hale geldi. 

Bakınız COVID 19 sürecinde pek çok ül-
kenin, gelişmiş ülkeler de dâhil sağlık 
sistemleri çökerken bizim hastaneleri-
mizdeki hasta yatağı doluluk oranı %48 
civarında şu an. Yoğun bakım yatağı dolu-
luk oranımız % 61, bütün dünyayı perişan 
eden ventilatörlerde bizim doluluk oranı-
mız ise sadece %32. Bu, hem süreç yöne-
timindeki başarımız hem de yapılan sağlık 
yatırımlarının sonucudur. Yani Türk sağlık 
sistemi yapılan bütün bu yatırımlarla bir-
likte bir dünya markası haline geldi. 

 Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiği-
miz günlerde sağlık turizmi konusunda 
önemli açıklamalar yaptı. Ticaret dün-
yasında önemli bir sektör haline gelen 
sağlık turizminin bugünü ve yarını hak-
kında neler söylemek istersiniz?

Sağlık turizmi bizim öncelik verdiğimiz ko-
nulardan biri. Şu an küresel sağlık turizmi 
kapsamında yıllık 30 milyon insan trafiği 
var. Dünyadaki sağlık turizmi harcamaları 
ise yaklaşık 500 Milyar Dolar civarında. Biz 
de hem ülkemizin marka değerinin güç-
lenmesi hem de döviz girdisi açısından 
buradan önemli pay almak istiyoruz. 

Bizim burada iki büyük avantajımız var. 
Birincisi sağlık altyapımız ve nitelikli insan 
kaynağımızla sağlık sistemimizin gücü. 
Hastane kapasitesi, teknolojik ve tıbbi 
donanım olarak ve sağlık çalışanı kali-

tesi açısından çok iyi durumdayız. İkinci 
avantajımız da ülkemizin coğrafi konumu. 
Ülkemiz 4 saatlik uçuş mesafesinde yak-
laşık 1 milyar insana ve 57 ülkeye hitap 
eden önemli bir coğrafi konuma sahip. 
Türkiye, Türk Hava Yolları gibi dünyada en 
çok noktaya uçuş yapan bir ulusal hava-
yolu markası ile ulaşım kolaylığı sayesin-
de sağlık turizmi için en ideal ülke. 

Amacımız öncelikle yakın komşuluğu-
muzdaki bölge ülkeleri olmak üzere, tüm 
dünyada kaliteli, hızlı, etkin sağlık hizmeti 
almak isteyenlerin taleplerini en başa-
rılı şekilde karşılamak. Sağlık turizminde 
ülkemizin 2023 hedefi 1,5 milyon sağlık 
turistine ve 10 milyar dolar sağlık turizmi 
gelirine ulaşmak. Bu hedef doğrultusunda 
biliyorsunuz sağlık turizmini geliştirmek 
amacıyla USHAŞ’ı kurduk. 

USHAŞ aracılığı ile hedef ülkelerde Sağlık 
Turizmi Koordinasyon Ofisleri ve İleri Tanı 
Merkezleri kurulması için çalışmalarımız 
sürüyor. Bunun meyvelerini de almaya 
başladık.

2019 yılında sağlık turizmi kapsamında 
ülkemizde 662.087 hasta sağlık hizme-
ti aldı. Sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen 
yabancı ziyaretçi ve yurt dışında ikamet 
eden vatandaş ziyaretçilerden elde edi-
len gelir de 1 milyar 65 milyon ABD Dolarını 
buldu. Pandemi sürecinde bile bu hizmeti 
vermeye devam ettik. Pandemi sürecin-
de uluslararası sağlık turizmi kapsamında 
ülkemize gelecek hasta ve yakınları 20 
Mayıs-25 Haziran 2020 tarihleri arasında 
USHAŞ hasta takip sistemine kaydedildi. 
Uygunluk bakımından değerlendirildi ve 
başvurular sonuçlandırıldı. Bu süreçte ül-
kemize gelen toplam hasta sayısı 1.686 
odu. 

Biz bu kapsamda var gücümüzle çalışma-
ya devam ediyoruz. İnanıyorum ki sağlık 
turizmi önümüzdeki dönemde Türkiye’nin 
en önemli marka değerlerinden biri haline 
gelecek. 

Bu vesile ile bütün bunları ifade etme 
fırsatı verdiğiniz için de sizlere teşekkür 
ediyorum. 

Röportaj

Türkiye, dünyanın en iyi sağlık 
kapasitesi ve altyapısına sahip 
birkaç ülkesinden biridir. Çok 
açık söylüyorum bu da Sayın 
Cumhurbaşkanımızın vizyonu 
sayesinde gerçeklemiştir. 

İnanıyorum ki küresel 
pandeminin etkilerini 
atlatma ve ekonomik 
toparlanma alanında 
da Türkiye dünyaya 
örnek olacak bir 
performans ortaya 
koyacak. Türkiye bu 
süreçte çok daha 
güçlenmiş bir şekilde 
çıkacak ve yeniden 
üretim ve yatırım için 
en avantajlı ülkelerden 
biri haline gelecek.  



32 33

 Ticaret yapma biçimlerinin tek-
nolojinin hızlı gelişimiyle beraber 
değişip çeşitlendiği günümüzde 
baktığınızda, yüzyıllardır ticaret an-
layışımızın temeli olan Ahilik ile ilgili 
görüşleriniz nelerdir?

Ahiliğin ahlaklı ve erdemli insan olmayı 
temel alan öğretileri, yalnızca zamanı-
na değil günümüze de rehber olmuştur 
ve yarınımıza da rehber olmaya devam 
edecektir. Bu öğretilere baktığımızda, 
Ahiliğin insanlığa verdiği mesajların za-
man ile mekândan bağımsız ve evren-
sel olduğunu görüyoruz. Bu nedenle 
teknolojinin gelişimi ticaret dünyasını 
ne yönde şekillendirirse şekillendirsin, 
Ahilik değerleri ticaret yapan herkesin 
rehberi olmaya devam edecektir.

Ahiliğin evrenselliğinin ve yenilikçilikle 
uyumluluğunun bir diğer göstergesi de 
Ahilik sisteminde eğitimin son derece 
önemli olmasıdır. Ahilikte eğitim, yalnız-
ca bir meslek ve iş sahibi olmanın yolu 
değil, yaşam boyu öğrenme anlayışının 
bir tezahürüdür. Böyle olduğu içindir ki 
Ahilik her türlü yeniliğe ve gelişmeye 
açık olmuş ve yüzyıllar boyunca varlı-
ğını sürdürmüştür.

Ticaret ile bilişimin iç içe geçtiği, tek-
nolojinin ticaret hayatının en önemli 
araçlarından biri haline geldiği günü-
müz dünyasında, ticarette güvenilir-
lik ve dürüstlük çok daha önemli hale 
geldi. Bugün bir tüketici ihtiyacını kar-
şılamak için e-ticaretten faydalanmak 
üzere akıllı telefonuna veya bilgisayarı-
na girdiğinde, ihtiyaç duyduğu alanda-
ki bütün ürünleri aynı anda karşısında 
bulabiliyor. Tüketicilerin ürünlerin özel-
liklerini, fiyatlarını, ürünlerle ilgili müş-
terilerin görüşlerini inceleme ve karşı-
laştırma imkânı bulması, ürünü satan 
işletmecilerin de en iyi ürünü, en uy-
gun şartlarda müşterilerine sağlamak 
için çabalamalarını zorunlu kılıyor.

Her şeyin en mükemmelini yapmanın 
önemli olduğu Ahilik değerleri, günü-
müz ticaret dünyasına geçmişte oldu-
ğundan çok daha fazla hitap ediyor. Bu 

nedenle bizler, e-ticaret işletmecileri 
olarak Ahilik değerlerine çok daha fazla 
sahip çıkmamız gerektiğinin bilincinde-
yiz.

 E-Ticaret İşletmecileri Derneği 
olarak kuruluş amacınızdan ve sek-
tördeki gelişmelerden bahseder mi-
siniz?

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği 
(ETİD), 2007 yılında e-ticaret sektörün-
deki öncü firmalar tarafından sektörün 
büyümesini sağlamak için gerekli hu-
kuki düzenlemelerin sağlanması, fir-
maların ve hedef kitlenin sektör ile ilgili 
eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi amacı 
ile kuruldu.

Amacımız; araştırmalar, çalışmalar ve 
üyelerimizin sektörel tecrübeleri ile 
Türkiye’de e-ticarete ilişkin hukuki alt-
yapının oluşturulmasında, mevzuattaki 
eksikliklerin veya ihtiyaçların tespitin-
de ve çözümlenmesinde sektöre katkı 
sağlamak ve yol gösterici olmaktır.

Teknoloji ve internetin her geçen gün 
daha fazla hayatımıza girmesi ile e-ti-
caret sektörü, hem ülkemizde hem de 
dünyada en hızlı büyüyen pazarların 
başında yer alıyor. Nisan 2020’de açık-
lanan TÜBİSAD Türkiye’de E-Ticaret 
2019 Pazar Büyüklüğü Raporuna göre, 
Türkiye’de E-ticaret Pazarı 2019 yılın-
da %39 büyüyerek 83,1 milyar liralık 
bir hacme ulaştı. E-ticaretin toplam 
perakende içindeki payı ise %5,3’ten 
%6,2’ye çıktı. Burada dikkat çeken sa-
dece online perakende kategorisindeki 
büyüme %48 olarak, pazaryerlerinin 
büyümesi ise %50 üzerinde gerçek-
leşti.

 Pandemi sürecinde tüketici eği-
limleri ne yönde değişti ve e-ticaret 
sektörü nasıl bir performans göster-
di?

Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Ko-
ca’nın Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının 
görüldüğünü açıkladığı 11 Mart’tan bu 

E-Ticaret İşletmecileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

Emre 
Ekmekci

Teknolojinin gelişimi 
ticaret dünyasını ne 

yönde şekillendirirse 
şekillendirsin, Ahilik 

değerleri ticaret yapan 
herkesin rehberi olmaya 

devam edecektir.

Röportaj
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Röportaj

yana e-ticaret’te bir önceki aya göre 
%60 üzerinde bir artış oldu. Özellikle 
market ve zorunlu ihtiyaç ürünleri satan 
platformlarda bu oran %200’ün üzerine 
çıktı. Pandemi döneminde 1 milyon yeni 
müşteri ilk defa e-ticaret ile tanıştı. Bu 
dönemde insanlar evden çıkmadı ancak 
evden e-ticaretlerini mobil platformlar-
dan yapamaya devam etti.  

Özellikle sosyal medya mecralarının, vi-
deo konferans ve mesajlaşma aplikas-
yonlarının daha fazla mobilden kullanılı-
yor olması, evdeki yaşamda da mobilden 
alışveriş yapmamızı sağladı. Mobil cihaz-
lardan gelen trafik %80 ve ciro payı ise 
%60 olarak gerçekleşti. Zorunlu market 
ihtiyaçları en fazla satış artışı yaşayan 
kategori oldu. Tüketicilerin internetten 
gıda ve ev temizlik ürünü satın alma sık-
lığı ise %41 arttı. 

Daha sık internetten alışveriş yapar hale 
geldik.  %500 artış ile bu kategori zirve 
yaptı. Evde yemek yapma tercihinin %80 
arttığı bu dönemde elektrikli küçük ev 
aletleri ve zücaciye kategorilerinde %100 
artış yaşandı. Evde yaşamın bir parçası 
olarak sağlık ve hijyen, spor malzemeleri 
ve kitap kategorileri en hızlı büyüyenler 
arasında yer aldı.

 E-ticaretin teşvikine yönelik destek-
lerdeki son yıllardaki artışı ve genel 
olarak ticaretin gelişimi için Ticaret 
Bakanlığının çalışmalarını nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Sektörün gelişimi için şüphesiz devlet 
teşvikleri çok önemli. Bu anlamda Tica-
ret Bakanlığımız yaptıkları çalışmalar ve 
desteklerle sektörümüze büyük değer 
katıyor. E-ihracatın önünü açan Elekt-
ronik Ticaret Gümrük Beyannamesi’nin 
(ETGB) başlaması,  E-Ticaret Bilgi Sistemi 
(ETBİS) platformunun hazırlanması, Gü-
ven Damgası uygulaması ve birçok çalış-
ma ile bir yandan alışveriş yapan müş-
terileri, bir yandan da bu alana yatırım 
yapacak olan girişimci ve işletmecileri 
motive ediyor ve cesaretlendiriyor.

Sınai ve ticari faaliyetlerde bulunan fir-

maların ve kuruluşların pazara giriş ve 
pazarlamaya yönelik faaliyetlerine yö-
nelik giderlerin desteklenmesi amacıy-
la geçtiğimiz ay yürürlüğe giren Pazara 
Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi 
Hakkında Karar da sektörün birçok ih-
tiyacına cevap verecek nitelikte. Karar 
kapsamında; e-ticaret sitelerine üyelik, 
sanal ticaret heyetleri, sanal fuarlara 
katılım ve sanal fuar organizasyonları 
başlıkları altında sunulan desteklerin şir-
ketlerin ticari faaliyetlerinde teknolojik 
imkânlardan en üst seviyede faydalan-
maları ve dijital pazarlama yöntemlerini 
etkin şekilde kullanmalarına büyük katkı 
sağlayacağını düşünüyorum. 

Özellikle son bir kaç yıl içinde Ticaret Ba-
kanlığımızın destekleri ile Esnaf, Sanat-
karlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü 
ve bir çok sivil toplum kuruluşunun lider-
liğinde, ülkemizin birçok farklı şehrinde 
e-ticaret ve e-ihracat alanında farkında-
lık eğitimleri ve konferansları düzenlendi. 
ETİD olarak desteklediğimiz bu konfe-
rans, eğitim ve seminerler esnaflarımı-
zın ve KOBİ’lerimizin e-ticaret sektörünü 
anlayabilmesi, bu alandaki potansiyel 
ve fırsatları görebilmesi konusunda çok 
faydalı oldu.

Anadolu’nun birçok farklı şehrinde ger-
çekleşen bu etkinliklerde teknik bilgi ve 
eğitimin yanında, o bölgede işini e-tica-
rete taşımış başarılı örneklerin paylaşıl-
ması özellikle bölgedeki diğer işletme 
sahipleri için önemli bir motivasyon kay-
nağı oldu. Bu tarz eğitim ve etkinliklerin 
önümüzdeki günlerde de teknolojinin 
imkanlarını kullanarak online ya da offli-
ne yapılması daha fazla sayıda işletme-
mizin e-ticaret ve e-ihracata başlamasını 
sağlayacaktır.

 Geçtiğimiz günlerde, Ticaret Bakanı 
Sayın Ruhsar PEKCAN’ın, sizin ve pek 
çok sektör temsilcisinin katılımı ile 
lansmanı gerçekleştirilen “E-Ticaret 
Olarak KOBİ’lerin Yanındayız” kam-
panyasından bahseder misiniz?

Tüm iş modellerinin ve iş yapış şekille-

rinin değişmeye başladığı pandemi sü-
recinde, özellikle perakende sektöründe 
hizmet veren esnaflarımız ve KOBİ’leri-
miz, e-ticaret ve e-ihracatın ne kadar 
önemli olduğunu bir kez daha hissederek 
bu alanda çalışmalar yapmaya başladı-
lar. Öncelikle var olan ürünlerini internet 
üzerinden satılabilecek hale getirmek 
için ürün güncellemeleri ve geliştirmele-
ri, daha sonra da bu ürünlerin e-ticarete 
uygun görsel ve içeriklerinin hazırlanma-
sı, e-ticaret için gerekli olan altyapının 
ve iş birlikteliklerinin oluşturulması ve 
dijital pazarlama çalışmaları yapmak bu 
süreçte atılan adımların başında geliyor. 
Tüm bu ihtiyaçları ve yapılması gereken 
çalışmaları gören Ticaret Bakanlığımız 
çok yerinde bir inisiyatif kullanarak tüm 
esnaf ve KOBİ’lerimize fayda sağlayacak 
bir program başlattı.

Ticaret Bakanımız Ruhsar PEKCAN’ın, 
pandemi sürecinin KOBİ’lerin ticari fa-
aliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini 
azaltmak, KOBİ’lerin bu dönemde ticari 
faaliyetlerinde e-ticaretin sağladığı im-
kanlardan en etkin şekilde faydalanma-
larını mümkün kılmak ve istihdamlarını 
korumalarını teşvik etmek amacıyla baş-
lattığı “E-Ticaret olarak KOBİ’lerin Yanın-
dayız” dayanışma kampanyasını ülke 
ekonomimiz için yapılmış çok değerli 
bir çalışma olarak görüyor ve ETİD olarak 
tüm gücümüz ile destekliyoruz. Sürecin 
başından beri başlar başlamaz Akakçe, 
Amazon, Arçelik Global, Cimri, ePttAVM.
com, GittiGidiyor, Hepsiburada, IdeaSoft 
Yazılım, Modanisa, n11.com, sahibinden.
com, Trendyol Group ve Yemeksepeti 
olmak üzere 13 firmamız ile birlikte kam-
panyaya destek verdik.

Sonrasında da yaptığımız duyuru ve 
çağrılarla derneğimize üye olsun olma-
sın, e-ticaret sektöründe hizmet veren 
firmaların bu kampanyaya dahil olarak 
KOBİ’lerimize bazen ücretsiz teknoloji 
desteği, bazen düşük komisyon oranları 
bazen de önemli pazarlama destekleri 
vermesini sağladık.

Ticaret Bakanlığımız 
yaptıkları çalışmalar  
ve desteklerle 
sektörümüze büyük 
değer katıyor.

Özellikle son bir kaç yıl içinde Ticaret 
Bakanlığımızın destekleri ile Esnaf, 

Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel 
Müdürlüğü ve bir çok sivil toplum 

kuruluşunun liderliğinde, ülkemizin 
birçok farklı şehrinde e-ticaret ve 

e-ihracat alanında farkındalık eğitimleri 
ve konferansları düzenlendi. ETİD 

olarak desteklediğimiz bu konferans, 
eğitim ve seminerler esnaflarımızın 

ve KOBİ’lerimizin e-ticaret sektörünü 
anlayabilmesi, bu alandaki potansiyel ve 

fırsatları görebilmesi konusunda 
çok faydalı oldu.



Yesil
BURSA

Osmanlı’nın ilk başkenti, ilk parası, ilk ipek fabrikası ile sanayi, kültür 
ve tarih alanlarında ilklerin şehridir Bursa. Anıt ağaçları, şifalı suları 
ve kaplıcaları ile “Yeşil Bursa”  olarak anılan eşsiz güzelliklere sahip 
şehir.  Günümüzde olduğu gibi geçmişte de birçok gezgin ve tarihçinin 
ilgisini çekmiştir. Bursa için, Hz Süleyman; “İşte Cennet Burası” demiş. 
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Tarih, Kültür & Sanat

Köklü geçmişi ile tarih ve kül-
tür kenti; Büyük Cihan Devleti 
Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa. 
Roma, Bizans, Selçuklu’dan Os-
manlı’ya geçiş, Osmanlı ile Cum-
huriyet dönemlerinin mekânsal 
ve mimari özelliklerini günümü-
ze taşıyan kültür ve tarih kenti.

Bursa; Festivalleri, otantik ve 
kırsal kesimdeki etkinlikleriyle 
halk oyunları, Hacivat-Karagöz’ü, 
mehteri ve kılıç-kalkanıyla kül-
tür-sanat şehri olarak da anılır.

İznik Çinisi ile 15. – 16. Yüzyılı, 
Bitinya, Roma ve Osmanlı Dö-
nemi’nin eşsiz eserlerinin zen-
ginliğini Bursa’da bulabilirsiniz. 
Bursa; tarih, kültür ve inanç 
turizminin yanında termal tu-
rizm açısından  Türkiye’nin en 
önemli kentlerinden biridir. Ulu-
dağ ile Türkiye’nin en büyük kış 
ve doğa sporları merkezi, turizm 
cenneti Bursa.

İznik ve Uluabat Gölleri, 
bütün ihtişamı ile 
Bursa’ya tanıklık 
eden Uludağ, şi-
falı termal suları, 
Oylat Kaplıcaları, 
Kükürtlü ve Tüm-
büldek Kaplıcaları, 
Saitabat ve Su-

uçtu Şelaleleri, geniş verimli 
ovaları ve özellikle zengin bitki 
örtüsü, mağaraları ile eşsiz bir 
doğa harikası, yeşil Bursa.

Bursa, tüm bu doğal güzellikleri 
yanında, sanayi ve teknoloji-
sini dünyanın ileri ülkeleri ile 
eşit düzeye yükselten sanayi 
ve ticaret merkezi, Türkiye’nin 
dördüncü büyük kentidir. 

İpek böceği, kozası, ipeği ve 
tekstili ile Bursa. Marka kentler 
arasında yerini almıştır. UNESCO 
dünya kültür mirası kent özelli-
ğini de taşımakta, dünya kent-
leri yolunda hızla ilerlemektedir.

Bursa’nın Avrupa Kenti ödülü 
ve Avrupa Tarihi Termal Kentler 
üyeliği de bulunmaktadır. 

Köklü Geçmiş, Tarih ve Kültür Kenti El Sanatları
Ayrıca Bursa denildiğinde; 
Bakırcılar, kuyumcular çarşı-
sı, İskender Kebabı, kestane 
şekerinin damakta bıraktığı 
doyumsuz tat, Gemlik zeytini, 
Kemalpaşa Tatlısı, bol sulu şef-
tali, İnegöl mobilyacıları, köf-
tesi, Karacabey’in soğanı, Mu-
danya’nın eşsiz deniz havası ve 
güzelliği, Atatürk’ün av köşkü, 
Hünkar’da çay keyfi, Tophane 
sırtlarından, Osman Gazi ve Or-
han Gazi Türbelerinden Ulucami 
ve Hanlar Bölgesi’ni seyretmek, 
Uludağ’da kayak yapmak, Yeşil 
çinileri, kırmızı laleleriyle süs-
lenmiş olan Yeşil Cami, Hacivat 
ile Karagöz, Cumalıkızık ile 700 
yıllık tarih kenti, İznik surlarının 
gölgesinde İznik Gölü, renkli 
kıyafetleri ve el sanatları ile yö-
rük kültürü akla gelir.

Doğal zenginlikler yeşil doku,  
bine yakın anıt ağaç ve termal 
sularıyla şifalı kaplıcalara sahip 
“Yeşil Bursa” 

Hz. Süleyman’ın; ”İşte Cen-
net Burası” dediği Bursa’da,  
yeşili,  maviyi, turkuaz, 
zümrüt yeşili, erguvan ve 
narçiçeği  renklerini görebi-
lirsiniz. 

Bursa, 40 derece boylam ve 
28 - 30 derece enlem daireleri 
arasında Türkiye’nin kuzeyba-
tısında ve Marmara Denizi’nin 
güneydoğusunda yer alır. Do-
ğuda Bilecik, Adapazarı, ku-
zeyde İzmit, Yalova, İstanbul 
ve Marmara Denizi, güneyde 
Eskişehir, Kütahya, batıda Ba-
lıkesir illeriyle çevrilidir. Top-
lam 11 bin 027 kilometrekarelik 

Bursa Osmanlı’nın ilk zaman-
larında başkent olması ve ipek 
yolu üzerinde bulunması do-
layısıyla ekonomik ve kültürel 
olarak tam anlamıyla bir mer-
kez durumundadır.

Bursa’nın bu konumu el sa-
natlarının da zenginleşmesine 
katkı sağlamıştır. Geçmişte el 
tezgahlarında ipek kumaşlar, 
ipek halı , kilim , çuval ve heybe 
dokunmaktaydı. Günümüzde 
bu dokumalar halen fabrika-

Coğrafi Özellik

larda veya büyük atölyelerde 
yapılıyor.

İpek böcekçiliğinin çok yaygın 
olması ipekçiliği de geliştirmiş 
Bursa’yı ipekli dokumaların 
merkezi haline getirmiştir.

Bursa’da dokumalardan başka; 
urgancılık, saraçlık, bıçakcılık, 
demircilik, sedefçilik ,gümüş 
kakma sanatı, tenekecilik, kö-
füncülük, çarıkçılık, dokumacı-
lık ve  semercilik gibi el sanat-
ları yapılmaktadır. 

alana sahip olan Bursa’nın 17 
ilçesi (Büyükorhan, Gemlik, 
Gürsu, Harmancık, İnegöl, İz-
nik, Karacabey, Keles, Kestel, 
Mudanya, Mustafakemalpaşa, 
Orhaneli, Orhangazi, Yenişehir, 
Nilüfer, Osmangazi ve Yıldı-
rım), 230 beldesi ve 659 köy 
yerleşimi vardır. Kuzeyde Mar-
mara Denizi 135 kilometrelik 
bir kıyı şeridi oluşturmaktadır. 

İpekçilik

İznik Çinisi 

Havluculuk 
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İznik Çinisi 

Tarih, Kültür & Sanat

İpek Yolu güzergâhının Ana-
dolu’daki son duraklarından ve 
önemli merkezlerinden olan 
Bursa’nın adı ipek ve ipekçilik-
le özdeşleşmiş bir kent olarak 
bilinir. “İpek”, “İpekçilik” terim-
leri, Bursa’nın adını, yeşilini, 
güzelliğini yüzyıllardır kervan-
larla dünyanın bir ucuna taşı-
mış değerlerindendir. 

Şer’i Mahkeme sicileri Bursa 
daki ipekli dokumacılığın XlV. 
yüzyılın sonlarında oldukça 
gelişmiş olduğunu göster-
mektedir.

1845 yılında Bursa da 40 ipek 
iplik fabrikası varken 1860 
yılında iplik üreten imalatha-
ne sayısı 85’e yükselmiştir. 
Ancak 1856 yılında Fransa’da 

İpekçilik 
ortaya çıkan (Karataban) 
hastalığının 1860 yılında Bur-
sa’da yayımlanması ile ipek 
üretiminde gerileme olmuş-
tur. Pastör üretimi adı verilen 
yöntemle tohum üretiminin 
başlaması ile 1888 yılında Tor-
komyan Efendi tarafından Da-
rülharir adlı ilk ipekböcekçiliği 
okulu Bursa’da hazırlanmış ve 
hastalıksız tohum üretimine 
başlanmıştır.

Bursa’da ipekçiliğin merkezi 
durumunda bulunan Kozahan 
ipek kozalarının satıldığı ve 
dokunan ipekli kumaşların 
satıldığı yer olma özelliğini 
günümüze kadar korumuştur. 
İpek böceğinin temel gıdası 
olan dut ağaçlarının zamanla 

azalması ve ipek böcekçiliği 
üretiminin maliyetinin artması 
nedeniyle Bursa’da ipek bö-
ceği üretimi azalmıştır. İpek ve 
farklı sentetik kumaşların bu-
lunmasında Bursa ipekçiliğini 
etkileyin faktörlerdendir. Tari-
hinde Bursa Atlasları ipeklileri 
ve kadifeleri ile dünyada ün 
yapmış olan Bursa son yıllar-
da araştırmacı ve uzmanların 
bu konuya dikkat çekmeleri 
ile gündeme gelmiştir. Gün 
geçtikçe azalan ipek böceği 
üretimi ile yok olmak üzere 
olan Bursa ipeklileri tarihteki 
tozlu raflarda yerini almadan 
önce bu konuda çalışmalar 
yapılmaktadır.

Bursa’da ipekçiliğin 
merkezi durumunda 
bulunan Kozahan 
ipek kozalarının 
satıldığı ve dokunan 
ipekli kumaşların 
satıldığı yer olma 
özelliğini günümüze 
kadar korumuştur. 

Dönemin birçok 
cami ve saraylarının 
bezenmesinde 
kullanılan çini, bu 
yapıların ihtişamını 
daha da artırmıştır.

Birçok medeniyete başkent-
lik yapmış olan kent, aynı 
zamanda çininin de başkenti 
idi. Bu muhteşem sanat, usta 
ellerde hayat bularak, 14. ve 
15. yüzyıllarda altın dönemini 
yaşamıştır. Dönemin birçok 
cami ve saraylarının bezen-
mesinde kullanılan çini, bu 
yapıların ihtişamını daha da 
artırmıştır.

% 80 kuvars (Quartz) yani 
yarı değerli taş minareli içer-
diği için seramik literatürüne, 
“Üretilmesi İmkansız Sera-
mik” olarak girmiştir.

Sanatkarlar, yaşadıkları döne-
min sosyal yaşantısını, inanç-
larını motiflerle sembolize 
ederek çinilere işlemişlerdir. 
İslam felsefesi ile yoğrulan 
motiflerde ana tema Allah’a  
ulaşmaktır. Üzüm her dönem 
bereketi simgelerken, lale 
hayatı temsil etmektedir. Ba-
rış ve sevginin simgelerinin, 
renkler ve motiflerle anlatıl-
dığı çini, günümüze aktarılmış 
olan tarihi ve kültürel mirasla-
rımızdan önemli bir bölümünü 
oluşturmaktadır.
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Bursa’nın değerleri arasında 
yer alan havlu, Bursa’nın dün-
yaya sunduğu kadife doku-
nuşlu bir armağandır. Günlük 
yaşamın olmazsa olmazların-
dan havlunun Anadolu’da do-
ğup büyüdüğü yer, Bursa’dır. 
Daha önceleri insanların nasıl 
ve ne şekilde kurulandığı ta-
rihin sayfalarında kayıtlıdır. 
Ancak yumuşacık havlularla 
kurulanma keyfini herhalde 
ilk kez Bursalılar yaşamış olsa 
gerek. Öyle ya, suları, çeşme-
leri, hamamları ve kaplıcaları 
ile ünlü Bursa’nın havluyu icat 
etmesinden daha doğal ne 
olabilir ki ? Bursa’da havlunun 
tarihi 300 yıl önceye dayanıyor.

Havluculuk, kadife dokuma-
cılığının bir yan ürünü olarak 
doğmuştur. 18 yüzyıl başların-
da kurulan iptidai el tezgâhlar-
da günde beş on havlu üretile-
rek başlanan bu güzel girişim, 
üç asırdır gelişerek devam 
ediyor. Genellikle pamuk ipli-
ğinden yapılmakta olan Bursa 
havluları, önceleri el tezgâhla-
rında dokunurken, 1941 yılında 
kurulan Havluculuk Koope-
ratifi’nin çabalarıyla, modern 
tesisler kurulmuş, gelişmeye 
ve dışa açılmış, zaman içinde 
ise güçlü bir sanayi tarafından 
üretilmeye başlanmıştır.

Tarih, Kültür & Sanat

Havluculuk 

İskender Kebabı Kestane Şekeri Peynir Tatlısı 

Bursa’nın Geleneksel Tatları 

Emirsultan’ın Erguvan 
Bayramı 

Bursa’dan tüm dünyaya ya-
yılan bir marka olarak İsken-
der kebabı 150 yıl önce keş-
fedilmişti. Kebapçı İskender 
Bey (1848-1934), 19. yüzyılın 
ikinci yarısına kadar, yüzlerce 
yıldır ateşe paralel pişirilen 
kuzuyu, kemik ve sinirlerin-
den arındırarak dikey madeni 
çubuk üzerinde, kendi ekseni 
etrafında döndürerek yeni bir 
kebap icat etmiş, İskender ke-
babı böyle ortaya çıkmıştır. 

Bursa’nın köklü geçmişinden 
bugünlere ulaşan simgelerin-
den biri olan erguvan ağacı; 
dayanışma, hoşgörü, sevgi 
ve kardeşliğin simgesi olarak 
yüzyıllar boyunca düzenlenen 
bir şenliğe adını vermiştir.

14. yüzyıldan günümüze kadar 
asırlardır, bir ağaç adına her 
sene bir bayram düzenlenir 
Bursa’da. Geçmişte düzenle-
nen şenliklerden birine şahit 
olduğu bilinen Evliya Çelebi; 
Erguvan Şenliği’ni şöyle an-
latmış; “Yılda bir kez Emirsul-
tan’da, ‘Erguvan töreni’ düzen-
lenir. Her taraftan deniz gibi 
insan toplanır ki, bu kalabalık 

Uludağ eteklerinin ünlü kestane-
sinden yapılan kestane şekeri, 
şekerli şerbette kaynatılan kes-
taneden yapılmaktadır. Kestane 
şekerlerinin çeşitleri Bursa´nın 
karakteristik tatlılarındandır. Bur-
sa’da asırlardır evlerde üretilir. 

M. Kemalpaşa’da yapılan ve 
‘peynir tatlısı’ olarak da anı-
lan yöreye özgü bir tatlıdır. 
Bu tatlı, köy peynirinden ya-
pılmaktadır. Peynir, un, irmik 
ve yumurta ile yoğrularak 3-4 
cm çapında küçük kurabiye-

ler haline getirilir ve büyük 
pişirme tablalarında fırınla-
nır. Daha sonra torbalanır ve 
satışa sunulur. Pişirilmesi ise 
kaynayan şekerli şerbete atıl-
masıyla olmaktadır.

töreni anlatmakta kalem ye-
tersizdir. Böyle bir tören ancak 
Emir Sultan sevgisi ile olur”. 

Osmanlı döneminde baharın 
müjdeleyicisi olarak da bilinen 
erguvan ağacı etrafında, Bur-
sa’da yaşayan velilerden Emir 
Sultan hazretlerinin 15. yüzyıl-
da sevenleriyle birlikte soh-
bet yapması halk tarafından 
manevi bayram olarak kabul 
edilmiş ve 500 yıldır sürdürü-
len ve turistik açıdan da ilgi 
çeken bir gelenek haline gel-
miştir. Düzenlenen törenlerde 
geleneksel hale gelen Emir 
Sultan Meydanı’na her yıl er-
guvan fidanları dikilmektedir

18 yüzyıl başlarında 
kurulan iptidai el 
tezgâhlarda günde 
beş on havlu üretilerek 
başlanan havluculuk, 
üç asırdır gelişerek 
devam ediyor. 
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Erken Osmanlı mimarisinin en önemli merkezi olarak kabul edilen Bursa, bu döneme ait çok sayıda mimari eseri 
barındırmaktadır. Neredeyse her mahallede bir, bazen de iki mescidin yer aldığı kent, eşsiz güzellikteki camii, 
tekkeleri, külliyeleri ve türbeleri ile manevi bir şehir...

Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk payitahtlarından olan Bursa’nın mimariye vurduğu damga, bu eserlerden 
rahatlıkla anlaşılıyor.  “Kalkan duvarı”, “Türk üçgeni”, “Bursa kemeri” gibi ilk defa Bursa’da  kullanılıp,  sanat 
tarihi terminolojisine girmiş olan bir çok terimi görmek mümkün. 

Cami ve Türbeler

Ulu Cami
Yıldırım Bayezid tarafından, 
Niğbolu Zaferi sonrasında 
1396 yılında yapımına başla-
nılan ve 1399 yılında tamamla-
nan Ulu Cami, günümüzde de  
şehrin merkezindedir. Cami 
zaman içerisinde istila, dep-
rem, yangın gibi felaketlerden 
zarar görmüş çeşitli onarım-
lardan geçmiştir. Dikdörtgen 
bir plana sahip olan Ulu Camii 
aynı zamanda Erken Dönem 
Osmanlı Mimarisi, çok kubbeli 
camileri arasında en büyük ve 
en anıtsalı olma özelliğine de 
sahiptir. Yirmi kubbe ile örtülü 
olan caminin orta kısmındaki 
kubbesinin üstü camlı olup, 
altında onaltı köşeli büyük 
mermer bir şadırvan bulun-
maktadır. Bir söylenceye göre 
Niğbolu Zaferi sonrasında Yıl-
dırım Bayezid şehre 20 cami 
yapılmasını istemiş ancak 
Emir Sultan Hazretleri yeni olu-
şan şehirde 20 caminin fazla 
olacağı düşüncesiyle, 20 kub-
beli bir caminin daha uygun 
olacağını Yıldırım Bayezid’e 
bildirmiştir. Hatırı sayılır bir kişi 
olan Emir Sultan Hazretleri’nin 
bu fikri, Yıldırım Bayezid tara-
fından da uygun görüldükten 
sonra caminin yapımına baş-
lanmıştır. Caminin doğu, batı 
ve kuzey cephelerinde olmak 
üzere üç kapısı bulunmaktadır. 
İki minaresinden batıda olanı 
Yıldırım Bayezid tarafından 
yaptırılmıştır.

Kündekari tekniği ile Antepli 
Hacı Mehmed bin Abdülaziz 
Ed-Devvaki tarafından yapıl-
mış olan minber, caminin en 
özgün ve en güzel eserlerin-
den biri olup, eşine az rastla-
nılır bir sanat eseridir. Minberin 
doğu yakasında güneş siste-
mi, batı yakasında ise galaksi 
sistemi yer alırken evrenin kül 
olarak tasvir edildiği ileri sü-
rülür. Ayrıca gezegenlerin bü-
yüklük oranları ve yörüngeleri 
gerçek oranlarla örtüşür. Mih-
rabı ise, 1571 yılında Mehmed 
Usta tarafından yaptırılmıştır.

Ulu Cami içinde 19. yüzyılın 
ikinci yarısında ve 20. yüzyılın 
başlarında duvarlara yazılmış 
olduğu tespit edilen 192 adet 
yazı, hat sanatının özgün ör-
nekleri arasında gösterilmek-
tedir. 

Şehirde bulunan bütün cami-
ler. Birbirinden değerli;

Şehadet Camii, Hüdavendigar 
Camii, Hacılar Camii, Orhan Gazi 
Külliyesi, Muradiye Külliyesi, 
Mudanya Ömer Bey camii, Mu-
danya / Tekke-i Cedidi Camii, 
Mudanya / Tekke-i Atik Camii, 
İznik / Hacı Özbek Camii, Yıldı-
rım Külliyesi, Emir Sultan Kül-
liyesi, İznik / Ayasofya Camii, 
İshak Paşa Camii, İznik Yeşil 
Camii, Yeşil Camii, Abdal Meh-
med Camii, Seyyid Usul Tekke-
si, Üftade Tekke ve Camii, Kara-
baş-i Veli Tekkesi, İsmail Hakkı 

Camii ve Tekkesi, Hüsamettin 
Camii ve Tekkesi, Emir Sultan 
Tekkesi, Namazgah (Açık Na-
mazgah), İvaz Paşa Camii, Molla 
Arap Camii, Şahadet (Kale Sa-

Üç Osmanlı sultanı dönem-
lerinde yaşamış ve sufilikte 
velilik rütbesini kazanan Emir 
Sultan Hazretleri’nin türbe-
sinin Müslüman dünyasında 
beşinci makam olduğu ileri 
sürülmektedir. Peygamber 
soyundan geldiği için “Emir”, 
gönülleri fethettiği için “Sul-
tan” unvanı almıştır. Türbe 
yapısal olarak özgünlüğünü 
yitirmiştir. Ancak sahip oldu-

Emir Sultan Türbesi

ğu manevi değerinden hiçbir 
şey kaybetmeyerek günü-
müze kadar gelmiştir. 

Manevi değerleri günümüze 
kadar ulaşan, Bursa’nın diğer 
türbeleri;

Çoban Bey Türbesi, Osman 
Gazi Türbesi, Orhan Gazi Tür-
besi, Okçu Baba Türbesi, Cem 
Sultan Türbesi, Orhan Gazi 
Külliyesi, Muradiye Külliyesi, 

İznik / Kırgızlar Türbesi, İznik 
/ Berber Kayası (Kral Lahdi), 
İznik / Hypoje (Mezar), İznik 
/ Beştaş Yıldırım Külliyesi, 
Kırgızlar Türbesi, Süleyman 
Çelebi Mezarı, Üftade Türbesi, 
Abdal Mehmed Türbesi, Emir 
Sultan Türbesi, Yeşil Türbe, 
Yıldırım Bayezid Türbesi, I. 
Murad  Türbesi.

ray) Camii, Alaaddin Camii, Emir 
Sultan Camii, Muradiye Camii, 
Murad Hüdavendigar Camii ve 
Medresesi, Yıldırım Camii, Ulu 
Camii, Orhan Bey Camii. 
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Hanlar, çarşılar şehirde halen önemli bir yere sahip. Dönemin  ticaret merkezleri olan han ve çarşılara sahip 
çıkılarak günümüzde de aynı şekilde ticari hayata katkı sağladıklarını görmek mümkün;

Hanlar ve Çarşılar

Koza Han Fabrika-ı Humayun

Hamidiye Sanayi Mektebi

II. Bayezid tarafından 1490 
yılında İstanbul’daki cami ve 
imaretine gelir getirmesi ama-
cıyla yaptırılmıştır. Yeni Han, 
Han-ı Cedid, Han-ı Cedid-i Ev-
vel-Pirinç Han’ın yapılmasın-
dan sonra Han-ı Cedid-i Amire, 
Yeni Kervansaray, Beylik Han, 
Beylik Kervansaray, Simkeş 
Han, Sırmakeş Han, Koza Han 
adlarını almıştır. Koza Han, uzun 
süre boyunca devletin ticaret-
le ilgili görevlilerinin ticaret 
işlerini yürütmek üzere yerleş-
tiği bir han olarak önemini ko-
rumuştur. Günümüzde handa 
yerli ve yabancı turistlere yö-
nelik ipek eşarplar satılmakta, 
eskiden ahır olarak kullanılan 
İç Koza Han yeme-içme amaçlı 
kullanılmaktadır.

19. Yüzyıl ortalarında başlayan ülkenin devlet 
eliyle endüstrileşmesi çabalarının bir ürünü 
olarak 1852’de kurulmuştur. Muradiye’de Ci-
limboz deresinin kenarındadır. Sarayda kulla-
nılacak ipek halı ve kumaşlar için iplik üretme 
amacıyla devlet eliyle kurulmuştur. Avrupa 
sarayları da dahil olmak üzere devrin önemli 
devlet adamlarını giydirmiştir. Restore edilen 
ve kullanım alanı 8000 m2’ye çıkarılan Fab-
rika-I Humayun yaşayan bir eğitim ve sanat 
merkezine dönüşmüştür.

Şehir merkezindeki Sanayi Mektebi, daha 
önceleri “Islahhane” adıyla Filboz Mahalle-
si’nde, “Türkmenoğlu Konağı” adıyla bilinen 
binada 1869 (1286) yılında açılmıştır. Bu okul 
1881 (1298) yılında başka bir konağa, 1884’te 
kız rüşdiyesinin alt katına ve 1885’te posta-
nenin karşısındaki tiyatro binasına ve sonra 
da bazı yerlere nakledilmiş, nihayet 1897’de 
bugün bulunduğu Hisar Mahallesi’ndeki ye-
rine taşınmıştır. Gece eğitimi verilen ve 200 
öğrencisi bulunan mektepte bilinen derslerin 
dışında marangozluk, terzilik, kunduracılık, 
demircilik, mücellitlik sanatlarının öğretildiği 
ve okulun mükemmel bir bandosunun bulun-
duğu bilinmektedir. Bu mektep günümüzde 
Tophane Endüstri Meslek Lisesi olarak öğre-
tim vermektedir.

Havlucular Çarşısı, Sipahi Çar-
şısı, Bat Pazarı, Demirciler 
Çarşısı, Kayan Çarşısı, Çan-
cılar Çarşısı, Okçular Çarşısı, 
Tuz Pazarı Çarşısı, Eski Aynalı 
Çarşı (Orhan Hamamı),  Kavaf-
lar Çarşısı, Yorgancılar Çarşısı, 
Gelincik Çarşısı, Hacı İvaz Paşa 
Çarşısı, Bakırcılar Çarşısı,  Uzun 
Çarşı, Kapalı Çarşı, Uzun Çarşı,  
Kubbeli Han, Abulyond Hanı, 
Eskişehir Hanı, Galle Pazarı 
Hanı, Bali Bey Hanı, Pirinç Han, 
Koza Han, Kütahya (Çukur) Han, 
Kapan Han, Tuz Pazarı Hanı, Be-
desten, Geyve Han, Fidan Han, 
Pirinç Han, İpek Han, Emir Han. 
Bursa’nın tarihi değeri olan 
çarşıları. 

“

 Kültürel Bir Miras 

Karagöz ve Hacivat
Karagöz, deve veya manda 
derisinden yapılan insan, 
hayvan veya eşya şekilleri-
nin (tasvir) çubuklara takılıp 
arkadan verilen ışıkla beyaz 
perde üzerinde hareket et-
tirilmesi esasına dayanan 
bir gölge oyunudur. Karagöz 
oynatan sanatçıya “hayali” 
adı verilir. Hayaliler, oyunun 
yaratıcısıdır ve gösteri sıra-
sında seyircinin özelliklerine 
göre oyunda değişiklikler 
yapar, sahnelerin yerlerini 
değiştirip, konuyu günceller. 
Karagöz oyununda konular, 
komik öğeler öne çıkarılarak 
işlenmekte, çifte anlamlar, 
abartmalar, söz oyunları, ağız 
taklitleri belli başlı güldürü 
ögeleri olarak yer almaktadır.

Karagöz, oyununun başrol 
oyuncusudur. Okumamış, ce-
sur, tepkilerini açıkça göste-
ren, çabuk öfkelenip kavga 
eden, yalancılığa ve ikiyüz-
lülüğe tahammül edemeyen 
gerçekçi bir halk adamıdır. 
Hacivat, Karagöz’ün tam ter-
si bir tiptir. Eğitim görmüş, 
iyi konuşan, bilgili, kişisel 
çıkarlarını önde tutan, kuru-
lu düzeni kabul etmiş, içten 
pazarlıklı, nabza göre şerbet 
veren, tüm mahallelinin akıl 
danıştığı, yardım istediği kur-
naz bir tiptir. Oyunda daha bir-
çok tipleme yer alır. Karagöz, 
2009 yılında UNESCO İnsan-
lığın Somut Olmayan Kültürel 
Mirasının Temsili Listesi’ne 
kayıt ettirilmiştir.

Gölge oyunlarının ülkemizde-
ki temsilcisi olan Karagöz ile 
Hacivat tiplemelerinin Bursa 
da yaşadığı ve Orhan Cami 
inşaatında çalıştıkları ile ilgili 
çeşitli anlatılar bulunmakta-
dır.

Bu anlatıya göre Karagözle 
Hacivat demirci ve duvarcı 
ustası iken inşaatında çalışı-
yorlarmış. Çalışırken sürekli 
konuşmaları ve bir şeyler 
anlatarak diğer işçileri meş-
gul etmeleri yüzünden cami 
inşaatında aksamalar olmuş. 
Orhangazi bu durumu haber 
alınca Karagöz ile Hacivat’ı 
cezalandırmış. Bu durum hem 
halkın hem de işçilerin mo-
ralini bozmuş, Orhangazi’nin 
de üzüldüğünü gören Şeyh 
Küşteri, Padişahın üzüntü-
sünü gidermek için Karagöz 
ile Hacivat’ın konuşmalarını 
perdenin arkasında ayakkabı-
larını oynatarak perdede can-
landırmıştır. O günden sonra 
Karagözle Hacivat’ın konuş-
maları ve deriden yapılmış 
tasvirleri bir perdede oynatı-
larak insanların izlemesi için 
sunulmuştur. 

Günümüzde Bursa’da Kara-
göz ve Hacivat geleneği halen 
sürdürülmektedir. Karagöz 
ile Hacivat’ın anıt mezarları 
karşısında faaliyet yürüten 
Karagöz evinde hem bu gele-
nek yaşatılmakta hem de bir 
sonraki kuşaklara aktarılması 
için genç hayali ustaları ye-
tiştirilmektedir.

Günümüzde 
Bursa’da Karagöz 
ve Hacivat 
geleneği halen 
sürdürülmektedir.
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Fütüvvet ve 
Ahilik Kapsamında Bursa 

Prof. Dr. Hülya TAŞ
Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Halk Bilimi (Folklor) Ana Bilim Dalı

Anadolu’da ahiliğin temelleri ilk olarak 
meşhur mutasavvıflar tarafından atılmış-
tır. Çünkü ahilik, bir tasavvuf kavramı olan 
Fütüvvet’in Anadolu’da görünen şeklidir. 
Bazı İslam ülkelerinde benzeri teşkilat-
lar Fütüvvet kurumları olarak anılmıştır. 
Bu sebeple Fütüvvetçilik anlaşılmadan 
ahilik anlaşılmaz. Ahilik temel kurallarını 
Fütüvetçilikten almıştır. 1

Fütüvvet kelimesi Arapçadır. Bu kelime-
nin esas manası “gençlik, erginlik çağı, 
delikanlılık” olup aynı zamanda, “genç-
liğin en parlak zamanı, delikanlıca tavır” 
anlamlarında kullanılmaktadır.2 Tekil ola-
rak “feta”, delikanlı, yiğit, eli açık, gözü 
pek, iyi huylu kişi, çoğul olarak fityan 
şeklinde geçer. Fütüvvet ve bunun yu-
muşatılmış şekli “fütüvve”; eli açıklık, 
yiğitlik, gözü peklik, başkasına yardım 
eden olgun kişi, delikanlı anlamında 
kullanılır.3 Türkler feta vasıflarına sahip 
kişileri ifade için önceleri “akı” terimini 
kullanırken, daha sonraları Farşça’daki 
“ civanmerd“terimini “cömerd”e çevirip 
kullanmışlardır.4 Ahi kelimesinin menşei 
ile ilgili farklı görüşler olmakla birlikte eli 

gelir. Hırfet ve harif kelimelerinde sanat 
ve sanatkâr manaları da dâhildir. Sanatsa 
güzel işlemek, maharetle bir şey meyda-
na koymak manasına gelir ki bu tarif ih-
tisası ifade etmektedir. Eskiden esnaf ta-
biri; esnaf-ı bezzâzan, esnaf-ı neccerân 
gibi ekseriyetle terkip halinde kullanılır 
ve bir sanat erbabının muhtelif sınıfları-
nı gösterirken sonradan halk tarafından 
terkipler kaldırılarak herhangi bir iş güçle 
ve herhangi bir sanatla uğraşanların, yani 
ehl-i hırfet ve ehl-i sanat olanların hepsi-
ne birden esnaf adı verilir.14

Her esnaf birliğinin diğerleriyle ortak ku-
ralları olmasına karşın ayrı nizamnamesi 
vardı. Esnaf her şeyden önce belirlenmiş 
standartlara uygun kaliteli mal ve hizmet 
üretmek durumundaydı. Bu konuyla ilgili 
elimizde olan en eski belge 1502 yılında 
Sultan II. Bayezıd’ tarafından çıkartılan 
Kanunname-i İhtisab-ı Bursa’dır. Bu bel-
genin orijinal metni İstanbul Topkapı Mü-
zesi’nin Revan Kütüphanesinde bulun-
maktadır. Kalkınmanın temel taşlarından 
biri olan standartın önemini yüzyıllarca 
önce Türkler tarafından kavrandığını ifa-

Dosya

1-Kahya: Kahyalara şeyh, reis adı da ve-
rilir. Görevleri; esnaf arasında düzeni ve 
esnafın hukuka uymasını sağlamak, sa-
natı öğrenen çırakları imtihan etmek ve 
yaptıkları işleri görmek, isterlerse başka 
iş işlemelerine izin vermektir.

2-Yiğitbaşı: Kahyanın müşaviridir. Aynı 
zamanda o sanatın teknik kısmını takip 
ve idare eder. 

3-Ehl-i Vukuf: Kendi sanatlarında en ileri 
gitmiş ve o işi en iyi yapanlardan seçil-
miş üyelerdir. Bu üyelerin fikirlerine ve 
bildiklerine kimse itiraz edemezdi. Bu 
konuda en eski ve hürmete değer kişi-
ler ihtiyarlardır. Her sanatta bu teşkilatın 
başına geçenler doğruyu söylemekten 
çekinmezler hatır ve gönüle bakmazlardı. 
Bir işi noksan yapanı görünce kendileri-
ni men ederler, güçleri yetmezse derhal 
hâkime haber verip cezalandırırlardı. Bu 
sıkı terbiye ve disiplin sayesinde Bur-
sa’da sanat ileri gitmiş ve Bursa cihanın 
sanat şehri olmuştur.17

XV. yüzyılın sonlarına doğru ele geçen 
mahkeme sicillerinde bazı kişilerin uzak 

Her esnaf birliğinin 
diğerleriyle ortak kuralları 

olmasına karşın ayrı 
nizamnamesi vardı. Esnaf 

her şeyden önce belirlenmiş 
standartlara uygun kaliteli 

mal ve hizmet üretmek 
durumundaydı.

açık, cömert, yiğit anlamlarına gelen  “akı 
“ kelimesinin değişerek  ahi  şekline dö-
nüşmüş olduğu   ve Türkçe kökenli oldu-
ğu belirtilmektedir.5

Fütüvvet terim olarak ise, kişinin herke-
se yardım etmesi, haksızlığı önlemesi, 
kişinin ayıbını görmemesi, kötü söyle-
memesi, mala, cana onura el ve dil uzat-
maması anlamına gelir.6 Taeschner, Fütü-
vveti “gençler birliği korparasyonu” diye 
tarif eder.7” Fityan birliklerine de yönetim 
ve halk çevresi, “ayyar”, “şatır”, “rind” de-
mektedirler.8

Fütüvvet kelimesi esas itibariyle tasav-
vufa dayanan, fakat aynı zamanda ikti-
sadi teşekkülleri de kavraması ve sanat 
erbabını teşkilatlandırması bakımından 
ekonomik bir hüviyet de taşıyan ehl-i Fü-
tüvvet tarafından daha geniş anlamlara 
gelen bir terim olmuştur. Mürüvvet, Fütü-
vvetin esasıdır. Fütüvvet ise mürüvvetin 
sonudur. Bu bakımdan her mürüvvet ehli, 
Fütüvvet sahibi değildir; fakat her Fütü-
vvet ehli, mürüvette en ileri dereceye 
varmıştır.9 Hz. Ali mürüvvet için şöyle der: 

“Mürüvvet, açıkta yaptığın vakit utanaca-
ğın şeyi, kimse görmezken de yapma-
mandır.”10 

Bursa, bir Türk şehri olmadan önceki 
uzun geçmişinde Osmanlı idaresinde 
ulaştığı büyüklük ve refah noktasına  
daha sonraları erişememiştir. Devletin 
temelleri de burada atılmış, ilk teşkilat-
lanma burada gerçekleşmiştir. İlk idari ve 
hukuki tatbikatın Bursa çevresinde icra 
edilmesi, Osmanlı toplum yapısının önce 
burada şekillenmesi, ilk yoğun Müslim- 
gayrimüslim münasebetlerinin bu çevre-
de yaşanması Bursa’yı öncelikli il haline 
getirmektedir.11

Öteden beri Bursa sanatlar şehridir. An-
cak bunların bir kısmı günümüze gel-
meden kaybolmuş ya da kaybolmak 
üzeredir. Bursa’da bir çok sanat  ve bu 
sanatı yapan  kimseler vardır ki bunlara 
“esnaf” denir.12 Esnaf kelimesinin İslam 
kültüründeki karşılığı harif olup bunların 
meydana getirdikleri iş topluluklarına 
hirfet denir.13 Harif, sanatkâr, tacir yada 
herhangi bir işle meşgul olan anlamına 

de eden bu belge bugünkü anlamda am-
balaj, kalite gibi esaslar ile narh ve ceza 
hükümlerine yer vermiştir.15

1557’de henüz teşkilatı ayrı birim ola-
rak kurulamayan farklı meslek dallarına 
mensup esnaflar mahkemeye çağrılarak 
birer birlik halinde organize edilmiş ve 
her birinin başına ayrı yöneticiler tayin 
edilmiştir.16 Bu yöneticiler: 
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Bir vesikada, bir babanın askere giderken 
annesi olmadığı için kız çocuğunu çırak 
olarak dokumacı bir kadının yanına bırak-
mış ve on dört yaşından küçük olduğu 
anlaşılan bu kız çocuğu yaşça büyük bir 
adamla evlendirilmiştir. Kızı alan adam da 
askere gittiğinden kız dokumacı kadında 
emanet olarak kalmıştır. Dokumacı kadı-
nın emanet edilen kız çocuğunu evlen-
dirmesinin nedeni, kızın babasının artık 
gelmeyeceğine inanmasıdır. Fakat baba 
çıkıp gelince kız babasına teslim edilir.18 

XV. yüzyılın ikinci yarısında Bursa’da ya-
şayan zenginlerin gerek ev içi işlerde 
gerekse belirli el sanatlarında köleleri 
yaygın olarak kullandığı görülmektedir. 
Bursa’da altın işlemeler, kadifeler, za-
rif pamuklu kumaşların dokumasında 
köle emeği yoğun olarak bulunmaktadır. 
Bursa’daki ipek sanayisinin pahalı altın 
işlemelerini ve kadifelerini yalnızca im-
paratorluktaki yüksek sınıfın büyüyen 
talebi değil, aynı zamanda İtalya, Polon-
ya, Rusya, ve diğer Avrupa ülkelerinden 
gelen siparişleri karşılamak için de ihraç 
edecek bir noktaya gelmesi kayda değer 

bir olgudur.19  Bu yüzyılda Bursa’da ipek 
dokuyan 1000 tezgâh bulunmaktadır.20

XVI. ve XVII. yüzyıllarda Bursa; Avrupa ile 
Orta Asya, Hindistan ile Arabistan arasın-
da ticaret yapılan malların el değiştirdiği 
bir durak ve ipek sanayinin gelişmiş mer-
kezi durumundaydı. Doğudan baharat ve 
kahve ithal eden Bursa, karşılığında ipek, 
demir eşya, deri, kereste ihraç ediyordu. 
Bursa  ticaretin şahdamarı konumunda-
ki “ bedesten” ve çevresindeki “han” ve 
“çarşı”larda yoğunlaşmıştır. XVI. yüzyılda 
da Celali İsyanlarında Bursa’nın zengin 
işyerleri yağmalanmıştır. Bu sebeple Ta-
tarlar köprüsü’nden Şehreküstü’ye kadar 
Yeşil, Setbaşı ve diğer mahalleleri içi-
ne alan bir kale yapılmıştır.21

XVIII. yy ortalarından itiba-
ren Osmanlı ticareti daha 
çok hammadde ihraç 
eder ve eski geleneksel 
yöntemleri muhafaza 
eden imalatçı grubu ve 
zanaatkârlar yabancı 
mallar karşısında sıkın-
tılı duruma düşerler. Bu 
yüzyıldan itibaren İzmir, 
İstanbul ve Bursa gibi 
büyük şehirlerde halkın 
yetiştirdiği kozaları top-
layan dükkânlar açılmış, 
kozalar ve ipekler bu dük-
kânlar tarafından toplanmaya 
başlanmıştır. Bu dönemde Bursa 
ham ipek yönünden İran ipeği ile 
rekabet edecek düzeye gelmiştir. Bursa 
ham ipeğine olan talep o kadar artar ki 
yerli sanayi ham madde yönünden zor 
durumda kalır. 1806 yılında çıkarılan bir 
hükümle Bursa’dan İstanbul’daki ipek 
dokuyan yerlere belli bir fiyatla mal sa-
tılması bildirilir. XVIII. yy ikinci yarısında 
Bursa’da ipek ve pamuklu kumaş üretimi 
büyük bir gerileme gösterir. 1769 ve 1797 
yılları arasında bu iki iş kolundan alınan 
vergiler %60 -70 civarına düşer. Bunun 
nedeni de o dönemde savaşların olması 
hammadde temininin zorlaşması, kara 
kervan ipek yolunun zayıflatılması, ya-
bancı Avrupa malları karşısında rekabet 
güçlüğü, geleneksel üretim teknolojileri-

ettiğini ancak bu görevi yerine getir-
mekte zorlandığı, Cumhuriyet dönemi 
ile birlikte yeniden toparlanma çabasına 
girdiği ifade edilmektedir. 

Bursa’da XIX. Yüzyılın ilk kırk yılında bü-
yük değişiklikler olmuştur. İpekli kumaş 
üretiminde yüzde seksen düşüş, bu iş 
kolunda çalışan kişilerin gelirini büyük 
çapta kısıtlamıştır. Bu arada İngiliz pamuk 
ipliği, yerli pamuk ipliğini Bursa piyasa-
sından silmiştir.24

Bu yüzyılda Bursa’da tütün satan 44 es-
naf grubundan 42’ si İslam, 2’ si reaya , 83 
aktardan 4’ü Yahudi’dir. 98 doğramacı-

dan sadece 10’u Müslüman’dır. 22 bakır-
cı esnafından da sadece biri Müslü-

man’dır. 1827 yılında Bursa’da 69 
İslam berbere karşılık 19 gayri 

Müslim berber, 31 Müslüman 
bezzaza karşılık 74 gayri-

müslim bezzaz vardır. Yine 
4 İslam dokumacıya kar-
şılık 12 Yahudi 105 gayri 
Müslim dokumacı vardır. 
Bursa esnafının devlete 
ödediği vergi de diğer il-
lere göre fazladır.25 Müs-
lüman zümrenin gayri 
Müslümanlar karşısında 

azınlık olmasına rağmen 
ahilik düzeninin iyice yer-

leşmiş olması son derece 
önemlidir.

Bursa Esnafı, Osmanlı tarihinin tüm 
dönemlerinde; sanat nizamları, ye-

nilikçi üretim teknikleri ve kaliteyi inşa 
eden yönleriyle Osmanlı devlet ekono-
misine büyük katkı sağlamıştır.26

Cumhuriyet dönemiyle birlikte Bursa’da 
esnaf derneklerinin arttığı görülmektedir. 
1924 yılında Türk Ocağı bünyesinde, haf-
ta içinde üç kez ekonomik söyleyişiler 
yapılmaktaydı. Bursa Esnafı Türk ocağın-
da yaptıkları toplantıda otuz iki esnafın 
temsilcileri davet ederek Bursa’da mev-
cut esnaf cemiyetlerinin katılımlarıyla 
lonca kurulması kararlaştırılır.

1925 yılında belediye arşiv belgelerine 
göre Bursa’daki tüm esnafların demok-
ratik seçim yaparak esnaf cemiyeti baş-

yerlerden çocuklarını getirerek, dokuma-
cı ustalarının yanına çırak verdikleri gö-
rülmektedir. O dönemde çıraklık basit bir 
iş olarak görülmemiş, hangi maksatla ne 
kadar iş görebilecekleri ne kadar ücret 
alacakları önceden tespit edilmiştir.

1515 tarihli bir kayıt da iki kişinin, kardeş-
lerini Bursa’da taftacılık öğrenmek üzere 
bir ustaya teslim etmeleriyle ilgilidir. Bu 
verme ve alma işi mahkemeye yansır. Bu 
kayıtlarda dikkati çeken nokta, çırakların 

bir usta yanında çalışması bir çeşit icar 
sayılmış buna nefsin icareye verilmesi 
denilmiştir. Bir çocuğu belli bir süre için 
çırak tutmak isteyen ustalar, çocuğun 
babasıyla anlaşarak çalışacağı süre ka-
dar para verirler. Bu suretle çocuğun 
nefsini icara tutarlar. Böylece icarlar da, 
ustalar yanında çalıştırdıkları çocuklara 
işi öğretmeyi kabul ederler. 

1530 tarihli bir vesikada dokumacılığa 
devlet adamlarının da önem verdiğini 
göstermektedir. Kanuni Sultan Süley-
man’ın veziri İbrahim Paşa, Bursa’ya sekiz 
acemi oğlanı göndererek bunların ipek 
dokumacılığını öğrenmesini istemiştir. 
Türlü kumaş dokuyan ustaların yanlarına 
verilen bu acemi oğlanların hangi çeşit 
kumaşların dokumasını öğreneceklerini 
mahkeme tespit etmiştir. 1550 tarihinden 
sonra İstanbul’da açılan Devlet Dokuma 
Atölyesi’ nin bu ustalarla işletilmiş ol-
ması muhtemeldir. Eldeki vesikalardan 
çırak olarak yalnız erkek çocukların çırak 
verilmediğini de öğreniyoruz. Kız çocuk-
larının da türlü dokumacılık işlerini öğ-
renmesi için çırak verildiği görülmektedir. 

nin ve loncaların yapısıdır.22

1860 yılına gelinceye kadar Osmanlı 
ülkesinde zanaat ve ticaret hayatında 
tekel vardır. Bir sanat ve ticaret dalında 
kaç kişinin uğraştığı, içinde zanaat ya 
da ticaret yapan kaç dükkânın bulundu-
ğu kayıt altındadır. Gerekmedikçe esnaf 
ve dükkân sayısında azaltma veya ço-
ğaltma yapılamazdı. Bir kişi çıraklıktan 
ve kalfalıktan yetişip ustalık makamına 
geçmedikçe, yani gedik olmadıkça dük-
kân açamazdı. 

XV. yüzyılın ikinci 
yarısında Bursa’da yaşayan 

zenginlerin gerek ev içi 
işlerde gerekse belirli 

el sanatlarında köleleri 
yaygın olarak kullandığı 

görülmektedir. 

Bursa’ya birçok sanat sahibi yetiştirmiş 
olan Bursa Sanat Mektebi 1869 senesin-
de Vali Hacı İzzet Paşa’nın çalışmasıyla 
Hisar’da Filboz mahallesinde “Islahane” 
adıyla “Türkmenoğlu Konağı” denilen 
evde açılmıştır. O dönemde bu mekte-
be kimsesiz çocuklar alınmıştır. 1907’de 
200 yatılı öğrencisi olan mektebin 1923’ 
de mevcudu 78, 1931’de ki mevcudu ise 
179’dur.23 Bu değişen rakamlar Balkan, I. 
Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşının zor 
şartları altında Bursa Sanat Mektebinin 
kimsesiz çocukları bir anlamda himaye 
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kanlarını seçtikleri görülür. Demirci, çilin-
gir ve dökmeci, Debbağ esnaf seçiminin 
yapıldığı görülür.27

1926 yılında Bursa’da kurulmuş yirmi bir 
esnaf cemiyeti bulunmaktaydı. Bunlar-
dan bazıları şunlardır28:

Dikici Esnafı Cemiyeti: Çoğunlukla 
ayakkabı diken bu esnaf grubunun 1926 
yılında 230 üyesi vardır.

Destereci ve Bıçakçı Esnafı Cemiyeti: 
Cumhuriyetin ilk yıllarında testereci ve 
bıçakçıların örgütlendiği görülür. 1924 
yılında da ilk seçimleri yapılmıştır. Der-
neğin merkezi Nalıncılar çarşısında olup 
bu derneğe kayıtlı yaklaşık 50 dükkân 
bulunduğu ifade edilmektedir.

Kundura ve Makinacı Esnafı Cemiyeti: 
1924 yılında çıkarılan yeni kanunla mo-
dern bir örgütlenmeye gitmiştir. Merkezi 
Zeytin Han’ındaki 32 no’lu odadadır. Bu 
birliğe bağlı 90 esnaf vardır.

Terzi Esnafı Cemiyeti: Cumhuriyetin 
ilk yıllarında, terzilerin bir dernek çatısı 
altında örgütlendiği görülmektedir. Os-

manlı döneminde büyük ölçüde terzilik 
mesleğini Yahudiler yapmaktadır. 1926 
yılında 4’ü Yahudi, 56 terzi bulunmakta-
dır.

Nalbant Esnafı Cemiyeti: 1926 yılında 
Bursa’da 100 nalbant esnafı vardır. 

Debbağlar Esnaf Cemiyeti: 1925 yılında 
kurulan derneğin merkezi At pazarıdır. Bu 
tarihte 10 usta, 50 kalfa ve 50 kadar da 
çırak çalışmaktadır.29 Aynı yıl Bursa’da 
küçük esnaf, tacir ve sanatkâr olarak 1815 
kişi tescil edilmiştir.30

Bursa Esnaf ve Sanayi Odası (BESOB) 
25.04.1949 tarihli 5373 sayılı Esnaf Der-
nekleri ve Esnaf Dernekleri Birlikleri Kanu-
nu’na göre 1 Aralık 1952 yılında kurulmuş-
tur. Mehmet Aslanmekik, Kasım Önadım, 
A. Memduh Üreyen, Sadi Güleç, İskender 
Eligür, Abid Demirören, Nihat Alaçam BE-
SOB’un kurucularındandır. 17.07.1964 tari-
hinde kabul edilen ve daha sonra 1983, 
1985, 1991,1997 ve 2005 yıllarında tadile 
uğrayan 507 sayılı Esnaf ve Sanatkâr-
lar Kanunu’na göre 1966 yılında gerekli 
statü değişikliklerini yapan BESOB, tüzel 

kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde 
bir kuruluştur ve oda sayısı bakımında 
ülkemizde dördüncü büyük Esnaf ve 
Sanatkâr Odaları Birliği’dir. BESOB’a bağlı 
106 oda ve esnaf, sicile kayıtlı yaklaşık 
98.000 üye vardır. İlgili kanun gereğince 
BESOB, merkezi Ankara’da olan Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu’na 
(TESK’e) bağlıdır.31

XIII. yüzyılın ilk yarısında Anadolu Selçuk-
lu Türkleri’nin ekonomik yaşamında çok 
önemli bir rol oynayan ahilik, Osmanlı 
Devleti’nin kuruluşunda büyük etkisi olan 
bir kurumdur. Ahilik günümüzün sosyal 
devleti,  sosyal adalet anlayışı, sendika, 
kooperatif ve sigorta kurumlarının fonk-
siyonlarını yüklenmiştir.32
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İnsan; yaratılmışların en mükemmeli, hayal 
ve duygu dünyası olan, çehresi trilyonlarca 
hücreden oluşan, emsalsiz tasarıma sahip 
yaşayan organizma. Ana rahmine düştü-
ğü andan itibaren mücadele ile geçen bir 
ömür. Hayatının son bulacağını bilen ama 
hiç son bulmayacakmış gibi yaşayan, tü-
keten, biriktiren, bazen israf eden, savuran 
bazense paylaşmayı bilen ya da paylaş-
mayabilen milyarlarca el ve kol.

Günümüzde insanoğlu, sınırsız üretmek 
ve tüketmek hırsı ile hareket ediyor. Bunu 
yaparken üretenler sadece bu güne ve bu-
günün insanının tüketimine sunmak üzere 
üretim sorumluluğu taşımadığını, tüketen-
ler ise bunu neden yaptığını, tüketiminin 
hangi gerçek ihtiyacını karşıladığını maale-
sef bilmiyor. 

Bulunduğumuz yer kürede var olan tüm 
kaynaklar şu ana, bugüne ait değiller. Ya-
şamımızı sürdürebilmemiz için faydalan-
dığımız her şey çocuklarımıza ve onların 
çocuklarına da aitler. Bize bırakılmasını düş-
lediğimiz bir dünyayı onlara bırakmak ve 
nesilden nesle bu döngünün devam etme-

si hayati. Gelecek nesillerin bugünkü bilinç 
düzeyimiz ölçüsünde bir yaşam süreceğini 
ve kıtlıkla o ölçüde yüzleşeceğini artık bil-
memiz ve buna göre yaşamamız gerekiyor. 

Üretimin ihtiyaçları tetiklemesi ve tüketi-
mi belirlemesi değildir aslında ideal olan, 
gerçek ihtiyacın üretime ve o ihtiyacın gi-
derilmesi noktasında tüketime gereksinimi 
vardır. Kaynakların etkinsiz şekilde harcan-
ması ve tabiat dengesine verilecek zarar 
pahasına ihtiyaç olmayan şeyi üretmek 
ve yapılan reklamlarla tüketicilerde aslın-
da sahip olmadıkları bir ihtiyacı yaratmak 
Ahilikteki üretim anlayışı ile bağdaşmaz. Bu 
yöntem israfı beraberinde getirmektedir ki 
israf hem dinimize göre haramdır hem de 
yalnız bugünümüzü değil geleceğimizi de 
tehdit eden bir davranış biçimidir. 

Durup bir düşünmenin zamanıdır artık. Tü-
kettiğimiz her şey gerçekten bir ihtiyaç 
mıdır? Dünyanın geri kalanı açlıkla boğu-
şurken, bebekler sefaletten, susuzluktan, 
iyi beslenememekten ve en basit sağlık 
problemlerinden hayatlarını kaybederken 
çöpe dökülen gıdaların, temiz su kaynak-

nettir. Buna dikkat edilmemesinin zararı 
yine insanın kendisine olacaktır.

Nitekim Kur’an-ı Kerim’de Cenâb-ı Hak şöy-
le buyuruyor: 

“Allah’ın buyruklarını umursamayan şu in-
sanların yaptığı hatalar yüzünden karada 
ve denizde fesat ortaya çıktı, nizam bozul-
du. Doğru yola ve isabetli tutuma dönsünler 
diye Allah, yaptıklarının bazı kötü neticeleri-
ni onlara tattırır.” (Rûm, 41) 

“Göğü Allah yükseltti ve mizanı O koydu, 
sakın dengeyi bozmayınız!” (Rahmân, 7-8) 

İslâm dini, ağaca, yeşile ve çevreye çok 
ehemmiyet verir. Peygamber Efendimiz 
(s.a.v) şöyle buyurur: “Kıyamet kopuyor 
olsa ve birinizin elinde bir fidan bulunsa, 
kıyamet kopmadan onu dikebilirse bunu 
hemen yapsın!” (Ahmed, III, 191, 183) 

Temeli Kur’an ve Sünnet olan Ahilikte daha 
çok para kazanmak için daha çok üretim 
anlayışı yoktur. Ahilik ihtiyaç kadar üretim 
anlayışını benimsemiştir. Bu nedenle üre-
tim miktarları sınırlandırılmıştır. Müşteriye 
daha fazla mal satmak için tüketimi artırı-

tanıma göre iş ahlakı, iş dünyasında ge-
çerli olan doğru ve yanlışları tanımlar; ge-
liştirilecek ilişkilerde tüm paydaşlara karşı 
saygılı, çevreye duyarlı olmayı, iş yerinde 
ve dışında, adalet ve hakkaniyet ölçüsünde 
davranmayı, dürüst ve doğru olmayı kapsar. 
Bu ve benzeri tanımlamalar ele alındığında, 
iş ahlakının temel prensiplerinin; dürüstlük, 
adalet, ahde vefa, hakça davranma, güven,  
saygı, çevre bilinci, sorumlu davranma, 
merhamet vb. ilkelerden oluştuğu görül-
mektedir. 

Dosya

Ahilikte İhtiyaçlar 
ve Üretim-Tüketim Üslubu

Çağatay Yasin KARABOĞA  
Daire Başkanı

cı aldatıcı yollara başvurulmamıştır. Bunu 
sağlamak için de her ustanın daha başında 
alacağı hammadde miktarı sınırlandırılmış, 
üreteceği mal miktarı ayarlanmıştır.

Hakkı olandan fazlasını kazanma yolunu 
seçmeme, emeğin karşılığından fazlasını 
istememe ilkesi Ahiler için vazgeçilmezdir. 
Hammadde temininden, üretim miktarı ve 
kalitesine kadar süreçleri belirlenen sis-
temde haksız kazanç, haksız rekabet, üye-
ler arası çatışma gibi olumsuzluklar ortadan 
kaldırılmıştır. Doğruluk ve güven esasında 
mesleki, ahlaki bir yapılanma ortaya çıkar-
tılmıştır.

İş ahlakı genel ahlak prensiplerinin çalış-
ma hayatına uyarlanmasıdır. Buna ilişkin 
çok sayıda tanımlama bulunmaktadır. Bir 

Gelecek nesillerin bugünkü 
bilinç düzeyimiz ölçüsünde 
bir yaşam süreceğini
ve kıtlıkla o ölçüde 
yüzleşeceğini artık 
bilmemiz ve buna göre 
yaşamamız gerekiyor.

Cenab-ı Hak, her şeyi 
insanın kullanımına arz 
etmişse, insanlar olarak 
bizlerin bunun şükrünü 
hakkıyla eda etmesi 
gerekir. Doğadaki canlı 
cansız her şey bizlere bir 
emanettir. Buna dikkat 
edilmemesinin zararı yine 
insanın kendisine olacaktır.

Doğanın kendisini 
yenilemesine fırsat 
vermeyen bir üretim 
anlayışı kaç nesil daha 
sürdürülebilir? 

larının israfının ve ihtiyacımız yokken evle-
rimize doldurduğumuz onca şeyin gerçek 
bir ihtiyaçtan kaynaklanmadığını ne zaman 
anlayacağız?

Doğanın kendisini yenilemesine fırsat ver-
meyen bir üretim anlayışı kaç nesil daha 
sürdürülebilir?  Geçen her yıl içinde yaşa-
nan onca doğa olayının insanoğluna bir 
şeyler anlatmak istediğini ne zaman düşü-
neceğiz? 

Cenab-ı Hak, her şeyi insanın kullanımına 
arz etmişse, insanlar olarak bizlerin bunun 
şükrünü hakkıyla eda etmesi gerekir. Doğa-
daki canlı cansız her şey bizlere bir ema-
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Dosya

Ahilikte rekabet daha çok üretmek için 
değil, daha kaliteli mal üretmek için yapı-
lır. Piyasaya hakim olma düşüncesi kaliteyi 
bazen ikinci plana atabilmektedir. İhtiyacın 
kaliteli bir ürün ya da hizmetle karşılanması 
bireysel ve toplumsal faydayı arttıracaktır.

Daha çok para kazanma anlayışı günü-
müzde rakiplerini ortadan kaldırmak için 
acımasız bir rekabeti beraberinde getire-
bilmektedir. Bu durum açılan işletmelerin 
kapanmasına, insanların işsiz kalmasına 
yol açabilmektedir. Oysa Ahilikte çok para 
kazanmak amaç olmamış, para sadece 
araç olmuştur, rekabet sanatta ve el bece-
risinde yapılmıştır.

Ahilikte iç denetim mekanizması oldukça 
güçlüdür. Kalite kontrolü, yeni işyeri açıl-
masına izin verilmesi, üretimde uyulacak 

standartlar, üretim miktarı, ürünlerin satış 
fiyatına kadar her şey çok detaylı bir şe-
kilde belirlenmiş ve kurallara uymayan-
lar etkin bir şekilde cezalandırılmıştır. Bir 
kalfanın bir işyeri açıp idare edebilecek 
mesleki ve ahlaki donanımlara ulaşıp ula-
şılamadığı üstatlar önünde ciddi sınavlara 
tabi tutulmuş ve bütün vasıflara sahip olsa 
bile uygun bir işyeri yoksa işyeri açması-
na izin verilmemiştir. Bu kontrol ve dene-
tim de aşırı üretimi engelleyerek hem olası 
kalitesiz üretimin önüne geçmiş, hem de 
emeğin gerçek değerini bulmasını sağla-
yarak kaliteli üretimin yolunu açmıştır.

Ahilik sadece kişisel çıkarlar değil güçlü ve 
bağımsız bir milli ekonominin gelişmesi, 
güçlenmesi için kaynakların akılcı ve ve-
rimli bir şekilde kullanılmasına da destek 
olmuştur.  Kaynakları israf etmeden kaliteli 
ve uygun fiyatlı ürünlerin, diğer ülkelerin 
ürünleriyle rekabet ederek ülkenin eko-
nomik anlamda kendi kendine yetebilme-
sinde, yurt dışına ürün satılabilmesinde 
kısaca milli ekonominin küreselleşme teh-
didine karşı dimdik ayakta durabilmesinde 
çok etkili olduğu görülmektedir. Gelişen 

ulaşım ve iletişim teknolojileriyle birçok 
farklı ülkenin ürünü başka ülkelerin piya-
salarını rahatlıkla ele geçirebilmektedir. Bu 
nedenle dünya ülkeleriyle rekabet edebil-
mek için kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler 
üretmek ve israf etmeden tüketmek amaç 
olmalıdır. Kaliteyi ve ucuzluğu bir arada su-
nabilmek için de kaynakların devamlılığını 
sağlamak, kanaat etmek, dürüstlük, çalış-
kanlık, vatanseverlik gibi ahlaki özellikleri 
taşımak gerekir.

Ahlaka dayanmayan bir iktisadi sistemde 
sadece yasal tedbirlerle istenen çözüm-
lere ulaşmak pek de mümkün gözükme-
mektedir. Ahilerin yegâne amacı sermaye 
birikimi ve kar maksimizasyonu olmamalı-
dır. Kendine özgü değerleri bulunan tarih-
sel bir teşkilat olan Ahilik de paylaşımın 
adil olması kadar üretim ve tüketimin de 
ölçüsü belirlemiş, israfın önü kesilmiştir.

Ahilikte toplum refahının yerini birey zen-
ginliği almamıştır. İçinde yaşadığımız dün-
yada gerektiği kadar tüketmek bugünün 
insanının hakkı ve sınırı olduğu kadar gele-
cek nesillerin de hakkıdır. İhtiyaçtan fazla-

sını üretmek ve kaynakları heba etmek in-
sanın hem kendisine hem de çocuklarına 
ve torunlarına yaptığı bir haksızlıktır. 

Dünün ahileri ölçüsüz kazanç elde etme-
nin peşinde koşmamıştır. Kârı en çok kılma 
amacı Ahi için asla ana amaç olmamıştır. 
Tek başına bu amaç doğrultusunda atı-
lan adımlar birçok hakkın ihlal edilmesine 
neden olabilecektir. Devlet ve çalışanla-
rın hakkına girerek, çevreye zarar vere-
rek, kaynakları verimlilikten uzak şekilde 
sadece o günün amaçları çerçevesinde 
kullanarak elde edilen kazanç alın teri ve 
helal olarak nitelendirilemez. Kanaatkârlık 
Ahiliğin temel prensiplerindendir ve üre-
tirken de tüketirken de yol göstericidir ve 
mühimdir.

Ahiler, kanaatkârlıktan beslenir. Yetimin 
hakkını savunur, güçsüzün yanında durur.  
Ahiler helal yoldan kazanır, helal yoldan 
harcar. Ahiler sefalete gözlerini kapatmaz, 
düşküne, ihtiyaç sahibine kapılarını, sof-
ralarını ve gönüllerini açar. Ahiler doğayı 
sever, sadece canlılar değil cansız varlık-
larda dahi bir şuur olduğunu bilir ve Allah’ın 

yarattığı her şeye güzel yaklaşır onları 
korur. Ahiler tabi kaynakları israf etmez, 
havayı ve suyu kirletmez, çevresine karşı 
bir mesuliyet duygusu ile hareket eder. 
Dedelerinden aldıkları emaneti torunlarına 
tertemiz taşır. Ahiler yarınları düşünür üs-
lubunca üretir, tüketir, bölüşür ve kardeşçe 
yaşarlar.

İnsan sağlığının korunması ve sürdürülebi-
lir bir yaşam için yaratılanların en mükem-
meli olan insanın canlı ve cansız kendisi 
dışında olan her şeyin hakkını ve hukuku-
nu koruması gerekir.                                                
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Ahilik genel olarak; Türklerin Anadolu’yu 
anayurt edindikleri 13. yüzyılın başların-
dan Osmanlı Devletinin dağılma sürecine 
girdiği 19. yüzyıl sonuna kadar Türklerin 
sosyal, kültürel, dini ve özellikle de eko-
nomik yapısı üzerinde dinamik bir etkili 
olmuş, Anadolu başta olmak üzere Bal-
kanlar, Ortadoğu, İran, Azerbaycan, Kırım 
vd. coğrafyalarda etkisini sürdürmüş, Türk 
insanının üretime yönelik bir iş, sanat ve 
meslek sahibi olmasını sağlayan, üretici 
ve tüketici haklarına riayet ederek etik 
kurallar çerçevesinde ticaret  adabını 
düzenleyen bir toplum kuruluşunun, sivil 
toplum örgütünün adıdır. Ahiliğin etkileri 
günümüzde sanat, ticaret, meslek hayatı 
başta olmak üzere, Türklerin sosyal, kül-
türel ve dini hayatında, sofra adabında, 
gelenek ve görenekleri vd. birçok alanda 
belirgin bir biçimde görülmektedir.

Ahi Evran-ı Velî önderliğinde Anadolu,  Bal-
kanlar, Orta Doğu, Kafkaslar  ile Türklerin 
yaşadığı diğer coğrafyalarda güç ve önem 
kazanan Ahilik, Türk esnafının hayat anla-
yışına ve dünya görüşüne uygun olması 
sebebiyle daha çok esnaf arasında ge-

“Ailevî, toplumsal ve meslekî hayatta kin, 
gıybet, dedikodu, çekememezlik, kıs-
kançlık vb. kötü huylardan uzaklaşmak. İyi 
huy, güzel ahlak ve helal kazanç sahibi ol-
mak. Sözünün arkasında durmak, sevgi ve 
saygıda kusur etmemek, şefkatli, merha-
metli, adaletli, faziletli, iffetli ve dürüst ol-
mak, nefsinin esiri olmamak, gözü, gönlü 
ve kalbi tok olmak, cömert ve kerem sahi-
bi olmak, muhtaç olanlara yardım etmek, 
alçak gönüllü olmak, kibir ve gururdan 
kaçınmak, dünya hayatına esir olmamak, 
düzenli olarak ibadetini yapmak. Hataları 
yüze vurmamak ve affetmek, ayıp ve ku-
surları örtmek, sır tutmak, sırrı açığa vur-
mamak, iyiliği teşvik etmek, kötülükten 
alıkoymak, herkese iyilik yapmak ve iyi-
liklerini istemek, yapılan iyilik ve yardımı 
başa kakmamak. Toplumsal sorumluluğu 
kabullenmek, hizmette kusur etmemek, 
doğruluk ve dürüstlükten ayrılmamak, 
insanların işlerini içten ve güler yüzle 
yapmak, iyi komşu olmak, kötü komşu-
nun cahilliğine ve sergilediği kötü davra-
nışlarına sabretmek, iyilerle dost olmak 
ve kötülerden uzak durmak, hak ölçüsü-
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her konuda onun emir ve yasaklarına 
uymak, kötü söz ve “hareketlerden sakın-
mak, kötülük ve kendini bilmezliğe iyilikle 
karşılık vermek, bela ve kötülüklere sabırlı 
olmak, düşmana düşmanın silahıyla kar-
şılık vermek, âlimlerle dost olmak, cahillik 
ve cahillerden kaçmak, bilime, bilgiye ve 
yeterliliğe önem vermek, örf, âdet ve tö-
relere saygı duymak..”

Anadolu’yu anayurt edinme mücadelesi 
verdiği 11-13. yüzyıllar arasında Türklerin 
kendi aralarındaki ticari hayatlarında belir-
gin bir hileye, kandırmaya ve gayri ahlaki 
bir davranışa rastlanmazken Osmanlı Dev-
letinin kuruluş aşamasındaki ilk yıllarda ve 
devamında ticarette birtakım yolsuzluk ve 
usulsüzlüklerin varlığı göze çarpar. Bunda 

lişmiş olmakla birlikte esnaf dışından da 
çeşitli meslek erbabını bünyesinde barın-
dıran bir teşkilat olarak görülmektedir. Bu-
nunla birlikte; Ahiliğin önemli kaynakların-
dan olan “Ahi fütüvvetnamelerinde esnaf 
ve sanatkarlar yanında meslek erbabı ola-
rak şunlara da yer verilmektedir: Müderris-
ler, öğretmenler, kadılar, hakim ve savcılar, 
hatipler, türlü bilim dallarında  uğraşan bil-
ginler, hükümdarlar, yöneticiler, emirler ve 
benzeri kişiler.” (Çağatay, 1990: 32).

Türk Fütüvvet Hareketi olarak da nite-
lendirilen Ahilik, 13. yüzyılda kurulup 20. 
yüzyıla kadar Anadolu’nun bütün şehir 
ve köylerinde yaşayan Türk toplumunda 
varlığını kesintisiz bir biçimde sürdürmüş-
tür.  Anadolu’da yaşayan Türk insanının 
birlik ve beraberliğini, refah ve düzenini 
sağlayacak ve halkın maddî ve manevî 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek tarzda ör-
gütlenmiştir.  

Ahilik, amaç ve çalışma tarzı bakımın-
dan topluma hizmet sevdası ve aşkıyla 
bir tür özel yönetmelik sayılabilecek Ahi 
şecerenâme ve fütüvvetnâmeleri ile be-

lirlenmiştir.  İş, meslek, ahlâk disiplini ve 
şeyh, usta, kalfa, çırak, yamak hiyerarşisi 
doğrultusunda çalışmayı bir tür ibadet 
kabul eden, sınaî, ticarî, askerî, ekonomik, 
toplumsal, eğitsel ve kültürel faaliyetlerde 
bulunan bir sivil toplum kuruluşu olarak 
asırlarca önemini ve gücünü korumuştur.

 Ahilik, bir yandan fertlerin ahlâkî erdemler 
bakımından donanımlarını sağlayan, on-
ları iyi birer birey yapmayı amaçlayan, öte 
yandan da bireylerin oluşturduğu aileden 
millete ve hatta topyekûn insanlık âlemi-
ne varıncaya kadar bütün toplumsal ya-
pıların huzurlu, müreffeh, barış ve esenlik 
içinde yaşamalarını ülkü edinen bir insan-
lık kurumu olarak görülmüştür. 

Ahilerin temel değerler ve temel amaçları, 
kurum tüzükleri, kanunnameleri, buyruk-
ları olarak bilinen mensur ve manzum fü-
tüvvetnamelerde belirlenmiştir. Fütüvvet-
namelerde genel olarak Ahilik kurumunun 
var oluş sebebi, dünya görüşü, yaşama 
biçimi ve ilkelerini  belirleyen temel pren-
sipler olarak şunlara yer verilmektedir:

ne riayet etmek, hakka, hukuka uymak, 
ortak yaşama uyum sağlamak. Yaratılanı 
Yaratan’dan dolayı hoş görmek. Fakirlerle 
dost olmaktan, onlarla oturup kalkmaktan 
rahatsız olmamak. Zenginlere, sadece 
malından mülkünden dolayı itibar etme-
mek, çalışmak, çalışmayı bir ibadet olarak 
görmek. Hak ve adaletten ayrılmamak ve 
hakkı söylemekten korkmamak. Buyruğu 
altında ve hizmetinde olanları korumak 
ve gözetmek, hata ve kusuru daima ken-
dinde aramak, kötü söz ve hareketlerden 
sakınmak, içi, dışı, özü, sözü bir olmak, gel-
meyene gitmek, dost ve akrabayı ziyaret 
etmek, ailesine, çevresine, dost ve arka-
daşlarına karşı tatlı dilli, güler yüzlü, güve-
nilir ve samimi olmak. Allah için sevmek, 

Türk Fütüvvet Hareketi olarak da nitelendirilen Ahilik, 13. yüzyılda kurulup 
20. yüzyıla kadar Anadolu’nun bütün şehir ve köylerinde yaşayan Türk 

toplumunda varlığını kesintisiz bir biçimde sürdürmüştür. 
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Türklerin yeni vatanlarında tanıştıkları, 
alışveriş yaptıkları gayrimüslim unsurların 
varlığının etkili olduğu belirtilmektedir. İşte 
bu tarihten itibaren fütüvvetnamelerin 
önem kazandığı hatta büyüyen ve kent 
hayatı yaşamaya başlayan ahali için ti-
caret ve meslek hayatını düzenleyen yeni 
fütüvvetname ve kanunnamelerin ortaya 
çıktığı bilinmektedir.

Ortaya koyduğu meslek ve ticaret ha-
yatındaki fütüvvet ahlakına bağlı ilke ve 
kanunnamelerle  yalnız kendi ülkesi ve 
insanı için değil bütün dünyaya ve insan-
lığa üretim ve tüketimde fırsat eşitliği, ka-
lite yönetimi, fiyat tespiti ve belirlenmesi, 
sosyal adalet ve düzeni sağlama pren-
sibine dayanan Ahi kurumu, bu amacını 
gerçekleştirebilmek için önce kendilerine 
çekidüzen vermenin bilinciyle iş, oluş ve 
harekette en iyi olmak için gayret gös-
termiş ve bunda da başarılı olmuşlardır. 
Bugün İsviçre, Almanya, Fransa, İngiltere, 
İtalya vb. ülkelerde sosyal ve ekonomik 
hayatta otokontrol sisteminin hâlâ varlığı-
nı sürdürmesi Ahilerin dünya meslek ve ti-
caret hayatında ne kadar etkili olduğunun 
belirgin bir göstergesidir.

Bu konuda, Fütüvvetnameler üzerine bir 
doktora tezi hazırlayan Ali Torun şu bilgi-
lere yer vermektedir:

“Fütüvvet Teşkilatı, yapı olarak loncalara 
dönüştüğü 15. yüzyıldan iki asır önce eko-
nomik hayata yön veren ilkeleri itibariyle 
münferit de olsa çözülmeye başlamıştı.  
Fütüvvetin iktisadi hayatı tanzim eden “Al-
lah rızası, helal kazanç, dürüstlük, el eme-
ği karşılığı kâr haddi, kârın hizmete dö-
nüşmesi gibi ilkeleri 13. yüzyıl sonlarından 
itibaren yerini başka değerlere bırakmaya 
başlamıştır. Kanaatimizce bu çözülme ve 
tefessüh gayrı müslimlerle yapılan yakın 
temaslarla başlamış-
tır. Kendisi için haram 
gördüğü bir fiili gayrı 
müslimler için meşru 
addetmenin bir neti-
cesi olarak zamanla 
kendi mensuplarına 
da bu fiilllerin tatbiki 
ile çözülme ve te-
fessüh başlamıştır. 

Bu iktisadi hayattaki ahlaki çözülmeye 
Ahi Evran’ın hemşerisi Kırşehirli Aşıkpaşa-
zade’nin naklettiği bir hadise güzel bir ör-
nektir: Bu hadiseye göre; gayri müslimler 
Bilecik pazarına bardak satmaya gelirler. 
Germiyanlının birisi bir bardak alır, karşılı-
ğını vermez. İş Osman Gazi’ye intikal eder. 
Bunun üzerine Osman Gazi Bilecik kâfi-
rinin incitilmesini yasaklar. Halbuki aynı 
insanlar 12. yüzyılda sahipsiz öküzün üze-
rindeki metaı alıp parasını öküzün heybe-
sine bırakan insanlardı. 

Fütüvvetname yazarları da bu çözülme ve 
bozulma hadisesinden şikayetçidirler. 13. 
asırda kaleme alınan bir fütüvvetnamede 
bu konuyla ilgili olarak şu kayda rastlanıl-
maktadır: “Yiğitliğe hile ve fitne kurdular… 
Gökten inen sofraya haram taam koy-
dular, uğruluk ve yavuz işe varmayı alplik 
ve bahadırlık kodular, fütüvvet adına türlü 
türlü bidat eylediler.” (Torun, 1998: 27-28).

İşte Kanunname-i İhtisabı Bursa (Bursa 
Belediye Kanunu), ticaret hayatında görü-
len bu tür olumsuzlukların giderilmesine 
yönelik oluşturulmuş bir kanunnamedir. 
Bu kanunnameyle ilgili olarak Nurettin Öz-
türk şu değerlendirmeyi yapmaktadır:

“Kalite denetimi ve standardizasyon hem 
üreticilerin hem de tüketicilerin uzun va-
deli çıkarlarının korunması anlamına ge-
lir. Bugünkü anlamıyla standardizasyon 
çalışmalarının sanayi devrimiyle ortaya 
çıktığı savunulmaktadır. Halbuki daha 
önceleri Osmanlıda değişik şekillerde 
standartlara rastlanmaktadır. Dünya stan-
dartlarını ilk kez tespit ederek uygulayan 
ülke Osmanlılar olmuştur, denilebilir. Fatih 
Sultan Mehmet’i izleyen İkinci Beyazıt ta-
rafından yürürlüğe giren Kanunname-i İh-
tisab-ı Bursa (Bursa Belediyesi Yasası), bu 
konuda anlamlı bir belge niteliği ile orta-

ya çıkmaktadır (Hamitoğulları, 1986: 126). 
Osmanlılarda tespit edilen standartlar o 
dönemde kadı sicillerine işlenmektey-
diler (Tabakoğlu, 1986: 66) . Karmaşık bir 
ekonomik yapı içerisinde elde edilen mal-
larda belli bir ölçüyü korumak amacıyla 
bugün kurulan TSE de çağımızın getirdiği 
bir zorunluluk sonucu ortaya çıkmış bir 
kurumdur. Ahilik teşkilatında standartla-
rın altında mal üreten ve tüketiciyi zarara 
sokan kişiler ikazlara aldırmayıp bu fiillere 
devam ettikleri takdirde teşhir edilmekte, 
dükkânları esnaf idarecileri veya ilgili ku-
rumlar tarafından kapatılabilmekte, daha 
ileri gittikleri takdirde esnaflıktan ihraç 
edilmeye kadar varan müeyyideler uygu-
lanabilmekteydi” (Demir, 1993:14; Öztürk, 
2002: 7-8).

Ahilik kurumunda kalitesiz mal üretmek, 
bazı maddeleri izin almadan imal etmek 
ve yüksek fiyatla satmak, haksız kazanç 
elde etmek önlenmişti.  Bu geleneğe kar-
şı gelen esnafın ikaz edilmesi ve yüksek 
fiyatla satış yapan esnafın cezalandırıl-
masına daha sonraki dönemlerde (ka-
nunnamelerle) devam edilmiştir (Demir, 
2000: 414). 

Tarihte tüketici haklarına yönelik olarak 
yapılan ilk kanun niteliğindeki “Kanunna-
me-i İhtisabı Bursa” üzerine bir makale 
yayımlayan Recep Özdemir, bu hususta 
şu görüşlere yer vermektedir: 

“Ahiliğin asıl amacı, insanların dünya ha-
yatında huzur ve güven içerisinde yaşa-
malarını ve Allah’ın emirleri doğrultusunda 
ahiret hayatına hazırlanmalarını sağla-
maktır. Bu anlayış içerisinde ahilerin dün-
ya için ahiretini, ahiret için de dünyasını 
terk etmeyen dengeli bir hayat anlayışı 
geliştirilmesini de sağlamıştır. Ahiler, ça-
tışmacı değil dayanışmacı bir ruh yapısı-

na sahiptirler. Zengin 
ile fakir, üretici ile 
tüketici, emek ile 
sermaye, millet ile 
devlet, kısaca top-
lumun bütün fert ve 
kurumları arasında 
iyi münasebetler ku-
rularak herkesin hu-
zur içinde yaşama-

sının sağlanması Ahilik teşkilatının temel 
amacını oluşturmaktadır (Sucu, 1996: 4-5) 

Ahilik teşkilatı bir yandan esnaf arasında 
işbirliği ve dayanışma esaslarının yerleş-
tirilmesi ve haksız rekabetin, tekelciliğin 
önlenmesini, diğer yandan tüketicinin ko-
runmasına yönelik düzenlemelerin yapıl-
masını amaçlamıştır. Bunun yanı sıra Ahiler, 
devlet düzeni içinde kontrol mekanizma-
sını kurarken, tüketiciyi koruyan bir takım 
önlemler de almışlardır (Erdem, 2008: 83).

Her esnaf grubunun toplu olarak belirli bir 
çarşıda bulunması hem alıcının istediği malı 
kolaylıkla seçebilmesi hem de esnafların 
birbirlerini kontrol edebilmesi açısından 
önemli görülmekteydi. Bir arada çalışma, 
kalite kontrolü bakımından da hayli önem 
taşıyordu. Çünkü esnaf, ürün kalitesinin 
belli bir standardın altına düşürülmesine 
karşıydı. Standartların altında mal üreten 
kişiler ikazlara aldırmayıp bu fiillerini devam 
ettirirlerse dükkânları kethüdalar tarafından 
kapatılabilmekte, hatta daha ileri gittikleri 
takdirde esnaflıktan ihraçlarına karar verile-
bilmekteydi (Ekinci, 2008: 138).

Ahilerin üreticiyi korumaya yönelik faali-
yetleri yüz yıllarca devam etmiştir. Osman-
lılar döneminde ahilerin belirlediği stan-
dartlar padişah fermanıyla hukuk normu 
haline getirilmiştir. “Kanunnâme-i İhtisab-ı 
Bursa” ismiyle h. 907 yılında yayınlanan 
ferman tarihte yapılan ilk tüketici kanunu 
olma özelliğini taşımaktadır.  Ahilikte her 
şeyden önce esnafın dürüst olması sağ-
lanmaya çalışılırdı. Bundan dolayı, çürük 
mal satmak, müşteriden çok yüksek fiyat 
istemek, başkasının malını taklit etmek 
(imitasyon) suç sayılırdı. Eksik ölçenler, bo-
zuk ölçü aleti kullananlar cezaya çarptırılır; 
kalitesiz ve sahte mal üretenlerin malları 
toplanırdı. Bunun yanı sıra mesleğinde hile 
yapanların hilesi kamu önünde teşhir edi-
lerek, mesleki itibarının yok edilmesi temin 
edilirdi (Özdemir, 2017: 2-3).

Türk Standartları Enstitüsünün resmi say-
fasında “Kanunname-İ İhtisab-I Bursa”,  
dünyanın bugünkü manada ilk standardı 
olarak kabul edilmekte ve özetle şu bilgi-
lere yer verilmektedir:

“Türkler, Anadolu toprakları üzerinde hükü-

met kurduklarında, her alanda bugün dahi 
önemli sayılacak uygarlık örnekleri vermiş-
lerdir. Standard konusu da bunlar arasında-
dır. Yaklaşık beş yüzyıl önce Bursa, Edirne, 
Sivas, Erzurum, Diyarbakır, Çankırı, Aydın, 
Mardin, Karahisar, Musul, Rize, Amasya, İçel, 
Arapkir, Karaman ve daha pek çok yerin 
mahalli özelliklerine ve üretim çeşitlerine 
göre standard kuralları konulmuş ve ciddi 
olarak uygulanmıştır.

 1502 tarihli ve zamanın padişahı Sultan II. 
Bayezid Han tarafından çıkarılan “Kanun-
name-i İhtisab-ı Bursa”, bu gerçeği doğru-
layan ve yazılı en eski belgedir.

Bursa Belediye Kanununa göre; Bursa’da 
olan iş adamları ve bilirkişilerin hazır bu-
lundurulup her alanda alınan, satılan ve 
işlenen çeşitli kumaşların, giyeceklerin ve 
satılan şeylerin tümüne konulmuş narhla-
rın her nevi için ve her zaman nasıl olduğu 
ayrı ayrı tespit edilerek mufassal bir defter 
yapılması ve padişahın tahta çıkışından 
önce narhların ne üzerine cari olduğu ve 
o vakitten beri birimlerinde bir sorulmakta 
ve bu neden ileri geldiği ve elan ne işlem 

Ahilerin üreticiyi korumaya yönelik faaliyetleri yüz yıllarca devam 
etmiştir. Osmanlılar döneminde ahilerin belirlediği standartlar padişah 

fermanıyla hukuk normu haline getirilmiştir. 
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değişiklik bulunup bulunmadığı ve varsa 
değişikliğin yapıldığı hususların derinliğine 
incelenip şüpheli ve bilinmeyen bir tarafı 
bırakılmaması, sonra bu hususların zaman 
geçirilmeden deftere yazılıp gönderilmesi 
istenmekte ve bu defter ihtiyaç halinde 
baş vurulacak bir kanun olacağı için nok-
san olmaması ilave olunmaktadır. 

“Kanunname-İ İhtisab- Bursa’nın Türk üre-
tim, tüketim, ticaret ve meslek hayatına 
kazandırdıkları kısaca şöyle belirtilmiştir: 

Hemen bütün tarım ve hayvan ürünleriy-
le mevcut sanayi mamulleri gerek vasıf, 
gerek fiyat yönlerinden standard sayı-
labilecek esaslara bağlanmış ve özel bir 
teşkilatla bunlar daimi bir denetim altında 
tutulmuştur.

Standard esasları ve narhların tespitinde 
üreticilerin bilirkişilerin, halkın ve diğer ilgi-
lilerin fikirleri alınıp yazılı belge haline ge-
tirilmiştir.

Tarım ürünleri değerlendirilirken, cins, tür, 
çeşitleri ile turfanda zamanları göz önün-
de bulundurularak fiyatları sabit tutularak 

sadece üretim mevsimine göre değiştiril-
miştir.

Sanayi mamullerinden ham maddeler ve 
işçilik üzerinde durulmuş, gereken yerler-
de bileşim ve boyutlar verilmiştir.

Alım satımlarda tüccarlar ile dükkânda 
veya seyyar satıcılar için ayrı kar hadleri 
konulmuş ve kar payı genel olarak yüzde 
on olarak kabul edilmiştir.

“Kanunname-i İhtisab-ı Bursa” ve bunun 
düzenlenmesine temel olan Padişah Fer-
manından da anlaşılacağı gibi vatandaşla-
rın günlük yaşayış ve geçimi ile sıkı sıkıya 
ilgisi bulunan Belediye Kanunları her   böl-
gede ayrı ayrı ve doğrudan doğruya halkın 
ihtiyaç ve isteklerinden alınan ilhama da-
yanılarak düzenlenmiş ve yönetim otori-
tesi, sadece bunları yürürlüğe koyan bir 
tasdik şerhinden ibaret kalmıştır” ( www.
tse.org.tr)

Sonuç olarak; Ahi kurumunun görevlerinin 
başında kişiyi eğiterek ona bir iş, sanat ve 
meslek edindirmek önemli bir yer tutmak-
tadır. Ahi anlayışına göre, bir meslek sahibi 

olan ve üreten kişi ya da kişiler, toplumun 
da üreten bir toplum olmasını sağladığı 
için toplumlarının yücelmesine katkı sağ-
lamış ve dünya toplumları içindeki önemli 
yerini almasına vesile olmuşlardır. Ahilik ör-
gütünün başka bir faydası da etik, verimli, 
üretken, sağlıklı, temiz bir çalışma ortamı 
sağlayarak buna süreklilik kazandırmak 
olmuştur. Ahi örgütünün görevleri arasında 
mensuplarına günümüzdeki adıyla sigorta 
hizmeti verilmesinin de yer aldığı görül-
mektedir. Çünkü her hangi bir iş kazası, 
hastalık ve malul olma, yaşlılık ve ölüm gibi 
durumlarla yangın, deprem, sel felaketi gibi 
doğal afetlerde yine mensupları başta ol-
mak üzere insanların yardımına Ahi birlikle-
ri koşmuştur.  Sosyal yardımlaşmada daha 
etkin olabilmek ve mensuplarına daha çok 
yardım edebilmek amacıyla Ahiler “orta 
sandıkları” kurmuşlar, günümüzdeki adıyla 
ilk kez kooperatif ortaklığını gerçekleştir-
mişlerdir. Ahiler, hem bu sandıkların güvenli 
bir biçimde korunmasını sağlamak, hem 
de elinde parası, altını vb. ihtiyaç fazlası 
menkulleri bulunanların bu menkullerini, 
geliri orta sandıklarına aktarılmak üzere 

çok küçük ücretler karşılığında muhafaza 
ederek adeta bir bankacılık faaliyetini de 
başlatmışlardır. Ahiler, kesinlikle stokçu-
luk ve haksız kazanca karşı olmuş, aksine 
insanlardaki sermayenin atıl bırakılmayıp 
işletilmesi, ekonomik hayata canlılık ka-
zandırılması, üretimin artırılması, işsizliğin 
azaltılması gibi sebep ve düşüncelerle özel 
teşebbüsü desteklemişlerdir.  Ahilik, kurum 
olarak tarihe mal olmuş diğer birçok kurum 
ve zihniyet gibi işlevini tamamlamış ve 
devrini kapatmış görünmektedir. Ne var ki 
Ahiliğin toplumlar ve devirler üstü prensip-
leri, zaman zaman revaçtan düşse de asla 
ölmez prensiplerdir. Sadece ferdî kemâle 
erme noktasında değil, gerek devletlerin 
kendi bünyelerindeki, gerekse uluslararası 
düzeyde toplumsal barışın sağlanmasında 
Ahilik prensipleri çok ciddî ve göz ardı edil-
memesi gereken bir “model” konumunda-
dır. Bu itibarla Ahilik, yalnızca Türk insanının 
değil, bütün dünya toplumlarının örnek al-
ması gereken bir ticaret ve meslek ahlâkı 
sistemidir.

Görevi açısından bakıldığında Ahilik, gü-
nümüz dünyasında birlikte yaşamak, ba-

rış içinde yaşamak, örgütlü yaşamak gibi 
hayatî önemdeki sosyal hayat unsurlarını 
önümüze sunan; iktisadî anlamda ise da-
yanışma, rekabet, kalite-kontrol, standar-
dizasyon vb. şartlarla ticarî ahlâk prensip-
lerini ihtiva eden bir değerler bütünüdür. 
Ahiliğin günümüzün geçerli değerleri karşı-
sında ne konumda olduğu oldukça önem-
lidir. Günümüzün iş ve çalışma dünyasının 
yükselen değerleri diyebileceğimiz “so-
rumluluk ve liyakat, dayanışma, rekabet, 
oto-kontrol, kalite ve standardizasyon”, ile 
“kazanç ve servet” kavramları karşısında 
Ahilik çok şey ifade etmektedir.

       Günümüzde üstün teknolojiyle gelen 
modern ve dijital hayat hangi noktaya ula-
şırsa ulaşsın, teknoloji hangi sınırları zor-
larsa zorlasın, çağın adı atom çağı, uzay 
çağı, bilgi çağı, güç çağı... ne olursa olsun, 
“insan” olgusu var olduğu müddetçe de-
ğişmeyen, değişmesi mümkün olmayan 
değerler vardır. Bu değerler manzumesi şu 
veya bu din, o veya bu millet, şuradaki veya 
buradaki devlet farkı olmaksızın insanlığın 
müşterek değerleridir. Dürüst olmak, çev-
reye faydalı olmak, iyi huylu olmak, munis 

olmak gibi insanî vasıflar; hürriyet, adalet, 
eşitlik gibi sosyal kavramlar bu değerler 
manzumesinin ilk çırpıda akla gelen unsur-
larıdır. Zamanın, ortamın ve türlü şartların 
tesiriyle bu değerler kimi devirlerde zayıf-
layabilir, hatta toplum nezdinde değersiz 
ve gereksiz şeyler olarak algılanmaya da 
başlanabilir. Bu durum, o değerlerin işlevini 
yitirdiğinin değil, o zihniyetteki toplumlara 
hastalık virüsünün bulaşmış olduğunun 
göstergesidir. Yükselen değerlerin sık sık 
değiştiği günümüz dünyasının üretim, 
tüketim, meslek ve ticaret hayatında yal-
nız kendini düşünen değil başkalarını da 
düşünen sanayici, iş adamı, müteahhit, 
esnaf ve sanatkara ihtiyaç duyulmaktadır.  
Kendini düşündüğü kadar toplumun diğer 
fertlerini de düşünen, en az kendisi kadar 
onların da hak ve hukuklarını kollayan bir 
insan modeli koyan çağdaş Ahiliğe insan-
lık bugün her bakımdan her zamankinden 
daha çok ihtiyaç duymaktadır.
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5 Eylül 1534’te Erzurum’a gelen Kanuni Su-
lan Süleyman, burada kaldığı günlerde şeh-
ri gezmiş ve eski görkemli günlerine dön-
mesi niyetiyle Sultan’ın özel ilgisine mazhar 
olan Erzurum için; “Nazar-ı iltifat-ı Padişahi 
ile manzur olup tamirine ferman olundu,” 
şeklinde ifade edilmiştir.  

Böylece bir deprem sonucu ağır hasar alan 
Erzurum için Kanuni Sultan Süleyman’ın 
5 Ekim 1535 tarihinde kurulan divanında, 
Erzurum şehri, civarıyla birlikte bir eyalet 
haline getirilmiş, şehir imar edilerek, cami-
ler, medreseler, kervansaraylar, çeşmeler, 
hanlar, hangâhlar yaptırılmış ve böylece 
Erzurum, doğunun ticaret, sanat, ilim, irşat, 
irfan ve medeniyet merkezi haline gelmiştir. 

Ahilik, Osmanlı Devlet ricalinde oldukça 
önemli bir statüye sahip meslek ve da-
yanışma örgütüdür. Sultan Süleyman’ın 
emriyle Erzurum, çevresiyle imar edilirken, 
çeşitli mesleklerden marifet sahibi gö-
nül erleri de ihmal edilmemiş,  sözkonusu 
imarı tamamlayıcı faktör olarak Şehr-i Erzu-
rum’da temayüz ederek, hizmetlerini ver-
mişlerdir. Böylece marifet, maharet, sabır, 

şükür, hamd ve azim sahibi gönül erleri, Er-
zurum’da kapılarına gelen esnafın ve halkın 
ümit kaynağı ve manevi pusulası olmuşlar-
dır. Bu gönül erleri tarihte iz bırakan erenler 
ordusuna karışmış olup, şehirde menkıbe-
leri hala anlatılagelmektedir. 

Ahmet Yesevi’den feyz alan Ahilerin, aldık-
ları talimatla Türkistan’dan Anadolu’ya yö-
neldiklerini, Erzurum Hasankale ve civarın-
daki köyleri bu ahilerin kurduğunu, Ahmet 
Lütfi Barkan; “Kolonizator Türk  Dervişleri” 
adlı eserinde belirtmektedir.

Ahiyan-ı Rum içinde yer alan; Alp, Eren ve 
Alperen dervişler, geldikleri bu beldede 
kılıçsız, dövüşsüz söz sahibi olmuş, bu yö-
releri bağlılarının sayısını artırarak gönülleri 
elde etmişlerdir.

Ahilerle Anadolu’ya gelen Baciyan-ı Rum 
adıyla anılan kadın gazi ahiler de Erzu-
rum’da büyük hizmetler vermişlerdir. Bu bil-
giler, Ömer Lütfi Barkan yanı sıra 1950-1960 
yıllarında tarihçi Abdurrahim Şerif Beygu  
tarafından da teyit edilmiştir.

Tarihi yayınlarda Erzurum ve yöresinde 

Nenehatun Caddesinde Lal Baba, Hasan-
kale (Pasinlar) Kale dibi şehitliğinde metfun 
Nazlı Baba, Ulu Camii batı tarafında metfun 
Papuçlu Baba (kadı), Karanlık kümbette 
Sadrettin Baba, Şeyhler Hamamı girişinde 
metfun Külhani baba, Kuloğlu Mahallesinde 
Yeşilli Baba, Tosya Mahallesinde Huy Kesen 
Baba, Gölbaşında Nurullah Baba, Çöğen 
Baba, Sarı Baba, Çöğender Baba, Yapağı 
Baba, Yaramış Baba, Narmanlı mahallesin-
de Ahi Tuman baba, Yoncalıkta Hacı İbrahim 
Baba, Ahi Yusuf, Ahi Fahrettin.

Bu yazıda yukarıdaki listede olup Erzu-
rum’da yatan babalardan iki ahi tanıtılacak-
tır: Ahi Yusuf ile Ahi Fahrettin.

Ahi Yusuf

Ulaşılabilen kayıtlara göre Ahi Yusuf, miladi 
1174 yılarında Erzurum’da yaşamış olup her 
Ahi Babanın yaptığı gibi çevresindeki esnaf 
ile ilgilenmiş, onların kemaline gayret et-
miştir. Ve vefatıyla halk dilinde Dutçu Köyü 
diye tanımlanan, Erzurum merkez Tuzcu Kö-
yünün güney batısındaki bir tepede defne-

dilmiş olup, mezarı taşlarla yapılmıştır. 

Rivayette, ahiler teşkilatının bilginlerinden 
olan Ahi Yusuf’un zaviyesi bu mezarının bu-
lunduğu yerde olup, tarih içinde yıkılmış ve 
yeri kaybolmuş ancak mezar kalmıştır. 

Abdurrahman Şerif Beygu, “Erzurum Tarihi: 
Zaviyeleri, Kitabeleri” adlı eserinde “Ahile-
rin şeceresine göre Ahi Yusuf, tahminen 
(H.570) miladi 1174 senesinde yaşamıştır. 
Şecerede Ahi Yusuf’tan başka Yusuf olma-
dığı belirtilmiştir. (Taşyürek; 2013; Sh. 174) 

Ahi Fahrettin

Erzurum Ahilerinden mezarı olan bir ahi de 
Ahi Fahrettin’dir. 1300’lü yıllarda Erzurum’da 
yaşayan debbağ olarak iş yapan Mehmet 
Şah’ın oğlu olan Ahi Fahrettin, gazilerden 
olup, 1335 yılı Kadir gecesinde öldürüldüğü 
anlaşılmaktadır. Erzurum’da metfun mezar 
taşındaki bilgiye göre mezar taşının arka 
yüzünde bir fırfır süs ve kandil kabartmalı 
olarak kelime-i tevhit yazılmıştır. Mezar ta-
şının sol tarafının kenarına kabartma olarak 
bir kama ile bir düz kılıç resmi yapılmıştır. Bu 
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esnafı, halkı ihya eden erenlerden (baba 
olarak) bu çalışma araştırmasında belir-
lenebilenlerin adları, günümüzde bu yazı 
vesilesiyle kendilerini saygıyla anıp, hiç 
değilse unutulmuş adlarını vurgulamak için 
aşağıda sıralanmıştır:

Erzurum ve civarında bulunan ve baba diye 
anılan kişiler:

Dumlu Baba, Yağan Baba, Umudum Baba, 
Öksürük Baba, Habib baba, Timurtaş baba, 
Kandil Baba, Evren Baba, Güreşken Baba, 
Hacı Ahmet Baba, Kuzucan Baba, Eskici 
Baba, Sanamer Baba, Veli Baba, Evliya Baba, 
Hasan baba, Şaka Baba, Üryan baba, Hasit 
Baba, Gürlek baba, Kara Ahmet Baba, Bekir 
Baba, Gül Baba, Gök Baba, Huri Baba, Ku-
ruç baba, Davut Baba, İsmail Baba, Edhem 
Baba, Ali Baba, Haşit baba, Murat baba, Ma-
ran Baba, Söylemez baba, Söylemez Ana, 
Besrail Baba, Mecit Baba, Recep Baba, Ta-
btuk Baba, Postlu Baba.

Tevricik’te Ahi Mehmet, Ortadüzü köyün-
de Ortizi Baba, Koşapınar’da Arslan Baba, 
Gegan tepelerinde Çeçen Baba, Kilise 
Kapıda Ak Baba, Sağılı Köyünde Ali Baba, 

Ahilik, Osmanlı Devlet 
ricalinde oldukça önemli 
bir statüye sahip meslek 
ve dayanışma örgütüdür. 

Sultan Süleyman’ın emriyle 
Erzurum, çevresiyle 

imar edilirken, çeşitli 
mesleklerden marifet 

sahibi gönül erleri de ihmal 
edilmemiş,  sözkonusu 

imarı tamamlayıcı faktör 
olarak Şehr-i Erzurum’da 

temayüz ederek, 
hizmetlerini vermişlerdir. 
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kabartma ile bu mezarda yatan Ahi Fahret-
tin’in kesici bir silah ile öldürüldüğü ifade 
edilmek istenmiştir. 

Ahi reisleri şehirlerin en önde gelen kişile-
ri oldukları için siyasi ve ekonomik açıdan 
son derece güçlü kimselerdi. Yeri gelince 
emrindeki esnaf ve sanatkârlarla istilalara 
karşı şehir avunmasında rol aldıkları gibi, 
siyasi istikrarsızlık zamanlarında toplumun 
dirlik ve düzenliğiyle de doğrudan ilgilenir-
lerdi(https://www.beyaztarih.com/soru-
larla-tarih/ahi-teskilati-nasil-kuruldu-ve-a-
maci-neydierişim tarihi: 19.06.2020).

Ahi Fahrettin’in debbağ olduğu söylenir. 
Erzurum’daki debbağcılık Kırşehir’deki Ahi 
Teşkilatıyla bağlantılı idi. 

A.Şerif Beygu: Erzurum’da debbağlar şeyhi-
nin esnaf üzerinde önemli nüfusu olduğu-
nu, hilekârlık edenlerin dükkânlarını kapat-
tırdığını, çürük ve taklit eşya yapanların ise 
mallarını dükkânlarının kapısına çivileterek 
teşhir ettirdiğinden bahseder…

Ayrıca Kırşehir’de Ahi Evren’in türbesindeki 
kuyudan bir testi su getirerek Mehdi Abbas 

pan İbrahim Hakkı Konyalı’nın açıklamasına 
göre: “Allah’ım şu kabrin sakini Said, Şehit, 
Gazi ve maktul Ahi Fahrettin İbni Mehmet 
Şahı mağfiret et ve ana (ona) acı(H.736) 
miladi 1335 yılı Kadir Gecesinde Allah’ın rah-
metine göçtü,” yazılıdır.(Taşyürek; 2013; Sh. 
181-182).

Kaynaklar:

Not: Bu yazının hazırlanmasında ağırlıklı olarak, 
Muzaffer Taşyürek’in Erzurum Türbeleri ve Ziya-
ret Yerleri adlı eserinden yararlanılmıştır. 

• Beygu, Abdurrahim Şerif; Erzurum Tarihi, anıtları, 
kitabeleri; Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi yer: 
DS 51 .E8 B57 1936, İstanbul, 1936 

• Taşyürek, Muzaffer; Erzurum Türbeleri ve Ziya-
ret Yerleri, Palandöken Belediyesi, Kültür Serisi-8, 
2. Baskı, Zafer Medya, Erzurum, 2013. 

• https://www.beyaztarih.com/sorularla-tarih/
ahi-teskilati-nasil-kuruldu-ve-amaci-neydi

Ahi Fahrettin’in Kabri
Kaynak: Muzaffer Taşyürek; age. 2013; Sh. 182).

Mescidi (Erzurum’da şu anki Sığırcık Camii 
veya Mehdi Efendi Camii)  üzerindeki mina-
reye asıldığı ve bu suya gele sığırcık kuşları 
sayesinde çekirge afetinden korunduğu 
rivayet edilmektedir.

Erzurum sığırcık mezarlığında bulunan Ahi 
Fahrettin’in mezar taşını tercümesini ya-

Bir Ahi Varmış diyeler,
Bin yıl sonra duyalar…
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Kendi kendine yardım ve diğer ilgili ilke-
lere dayanan kredi kooperatifleri ilk ola-
rak Almanya’da kurulmaya başlamış ve 
19 uncu yüzyılın sonu ile 20 nci yüzyılın 
başlarında giderek önem kazanarak, ilk 
olarak Almanya’nın komşu ülkeleri Avus-
turya, İtalya ve Fransa, ardından Hollanda, 
İspanya ve Finlandiya gibi diğer Avrupa 
ülkelerine yayılmıştır.

Kredi kooperatiflerinin kurucuları olan 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen ve Hermann 
Schulze-Delitzsch, 1848’de yaşanan kıtlık 
döneminde yoksulluk ve fakirlikten hare-
ket etmiş ve normal vatandaşın tefeciler 
dışında kredi bulma olanaklarının olmadı-
ğını saptamıştır. İhtiyaç duyulan kaynak-
ları düşük riskle ve iyi koşullarda sağla-
mak ve tasarruflara uygun değerlendirme 
seçeneği oluşturmak için kredi koopera-
tiflerini geliştirmişlerdir. Kredi kooperatif-
lerinin geliştiği ilk ülke olan Almanya’da 
Raiffeisen kırsal alanda tarım kooperatifi 
olarak kredi kooperatiflerini kurarken, Sc-
hulze-Delitzsch kentsel alanda kooperatif 
bankası kurmuştur.

Almanya’da başlayarak tüm dünyaya 
yayılan kooperatif bankaları günümüzde 
birçok ülkede ticari bankalarla rekabet 
edebilen ve hatta diğer bankalardan daha 
güçlü hale gelen kurumlar haline gelmiş-
tir. Ortaklarına ve müşterilerine evrensel 
bankacılık hizmeti veren bu bankalar, ko-
operatiflerin finansman sorunlarını çözer-
ken ve uygun koşullarda krediye erişim 
imkânı sağlarken, aynı zamanda koope-
ratifçilik hareketinin gelişmesine de katkı 
sağlamaktadırlar. 

Bu makalede, dünyanın birçok ülkesinde 
başarıyla uygulanan kooperatif banka-
cılığı sistemini ele alarak, ülkemizde bu 
aşamadan sonra bir kooperatif bankası 
kurulmasının gerçekçiliği irdelenmektedir.

II.1. Kooperatif Bankacılığı Kavramı

Kooperatif bankacılığı, ekonomik yön-
den zayıf olanların birleşmelerinden ve 
dayanışmalarından doğan güçle ortak 
amaçlarına ulaşmak, ekonomik ve sosyal 
güçlüklerini yenebilmek veya varlıklarını 
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Kooperatifler, düşük ve orta gelir grubun-
daki bireylerin bir araya gelerek oluş-
turdukları, demokratik katılımla piyasa 
ekonomisi içerisinde etkin ve güçlü bir 
şekilde yer alabilmelerine ve gelirin taba-
na yayılmasına imkân veren ortaklıklardır.

Karşılıklı işbirliği ve dayanışma temeline 
dayanan kooperatif benzeri uygulamalar 
insanlık tarihi kadar eski olmakla birlikte, 
bugünkü modern anlamda ilk kooperati-
fin, sanayi devriminden sonra 1844 yılında 
İngiltere’de kurulduğu kabul edilmektedir.

Rochdale Öncülerinin oluşturduğu tüke-
tim kooperatifçiliği şeklinde İngiltere’de 
başlayan kooperatifçilik hareketi, aynı 
dönemlerde Fransa’da üretim kooperatif-
çiliği, Almanya’da ise kredi kooperatifçiliği 
olarak kendini göstermektedir. Sonraları, 
İsveç, Danimarka ve İsviçre gibi diğer Av-
rupa ülkelerine de yayılan kooperatifçilik 
hareketi bugün tüm ülke ekonomilerde 
yer bulmaktadır. Dolayısıyla, Avrupa’da 
başlayan hareket tüm dünyaya yayılmıştır.

Bizim toplumumuzda, adı kooperatif 
olmasa da uzun yıllardan beri “imece” 
şeklinde ortak çalışma kültürü hep var 
olmuştur. İmece, Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde özellikle kırsal kesimde kar-
şılıklı yardımlaşma ve dayanışma temelli 
bir örgütlenme biçimiydi. Ancak, ülkemiz-
de çağdaş anlamda kooperatifçilik ha-
reketinin Mithat Paşa’nın kurmuş olduğu 
Memleket Sandıklarıyla başladığı kabul 
edilmektedir.

Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere 
kurulan kooperatiflerin, diğer tüm işler-
de olduğu gibi finansman ihtiyacı bu-
lunmaktadır. Kooperatifçiliğin başladığı 
1800’lü yıllarda, özellikle çiftçinin, esnafın, 
sanatkârın, küçük girişimcilerin krediye 
erişim sorunu bulunmaktaydı ve bu kişiler 
tefecilerden yüksek faizlerle kredi almak 
zorunda kalmaktaydı. Bu durum, koopera-
tiflerin finansman ve kredi sorunlarını çö-
züp, zaten gelir düzeyi düşük olan halkın 
tefecilerin elinden kurtarılması amacıyla 
kooperatif bankalarının kurulmasına ne-
den olmuştur.

ve birliklerini sürdürebilmek için oluştur-
dukları örgütlerin ya da üst örgütlerinin, 
ortaklarına ödünç vermek ve kimi zaman-
da borçlandırma, kefalet, ödeme ve geri 
ödeme yol ve yöntemlerini bulmak sure-
tiyle kooperatifler ve ortaklarının ödeme-
lerinde kolaylıklar sağlayan yasal kurum 
olarak tanımlanabilir (Tayşi, 1998: 79).

Başka bir tanıma göre kooperatif banka-
ları kooperatif ve üst örgütleri tarafından 
oluşturulan, onlara kredi veren, onlar tara-
fından yönetilen ve işletilen bankalardır. 
Kooperatif bankası bir kooperatif kurulu-
şu olduğu için kredi verdiği kooperatifleri 
ve üst örgütleri denetlemesi özdenetim 
olarak değerlendirilmekte ve demokratik 
yönetim ilkesi zedelenmemektedir (Mü-
layim, 1995).

Kooperatif bankaları il, bölge ya da ülke 
çapında faaliyet gösterebilir. Kooperatif 
bankaları bütünleşme derecelerine ve 
bütünleşme türüne göre çeşitli biçimler-
de örgütlenmektedirler. Örneğin yerel dü-
zeyde çalışan birim kredi kooperatiflerinin 
yatay bütünleşmesi ile bölgesel düzeyde 

Kooperatif Bankacılığı 
ve Ülkemizde Uygulanabirliği

I. GİRİŞ

II. DÜNYADA KOOPERATİF BANKACILIĞI

hizmet sunan bir kooperatif bankacılığı 
kurulabileceği gibi, bölge birliklerinin ya-
tay bütünleşmesi ile ülke çapında hizmet 
sunan bir kooperatif bankası da kurulabilir. 
Tarım sektörüne yönelik olarak çalışan ta-
rım kredi kooperatiflerinin yanı sıra, küçük 
esnaf ve sanatkâra yönelik olarak çalışan 
kredi kooperatiflerinin bölge ve ülke dü-
zeyinde bütünleşmeleri durumunda ise 
daha güçlü bir kooperatif bankacılığı ku-
rulabilir. Kurulan bu bankaya başka alan-
larda çalışan diğer kooperatifler de ortak 
olabilir. Bu durumda banka, hem kaynak 
açısından güçlenmekte hem de daha çok 
kooperatife hizmet götürebilmektedir 
(Şahin ve Altay 1991:176).

Kooperatif bankacılığının özelliği, sadece 
kooperatiflere kredi vermesi değil, ban-
kanın yönetim ve finansmanına kadar 
kooperatif ve üst örgütlerinin egemen 
olmasıdır. Kooperatif bankasına ayrıcalık 
kazandıran asıl özellik de budur. Bu özel-
lik, kooperatiflerin finansman kurumunun 
denetimi yönünden önemlidir (Mülayim, 
1993).
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Kooperatif bankacılığı alternatif işlevleri 
bakımından değişik bir bankacılık türüdür. 
Sosyal sorumluluk yaklaşımının bankanın 
hizmetlerini etkilediği bir türdür. Bankacılık 
hizmetlerinde çift taraflı bir sorumluluğa 
sahip olmak gerekmektedir. Bu sorum-
luluklar bankanın kaynaklarının nereden 
sağlandığı ve nereye harcandığı yönün-
dedir (Harvey, 1995).

Sonuç olarak, kooperatif bankalarının ku-
ruluşunda yatan temel felsefe ülkelerin 
ve sosyal gelişimlerinde önemli bir yere 
sahip ve kaynak sıkıntısı çeken koopera-
tiflerin finansal açıdan desteklenmesidir. 
Kooperatif mantığını göz önüne aldığı-
mızda kooperatif bankaları, yerel tarım, 
esnaf, sanatkâr ve küçük sanayi işletme-
lerine kredi sağlamak için kurulmuşlardır. 
Bankanın ortağı olan kooperatiflere, bu 
bankalar tarafından uzun vadeli ve düşük 
faizle krediler verilmektedir. Kooperatif 
bankası köklerini kooperatif hareketinden 
ve değerlerinden alan başarılı bir ticari or-
ganizasyondur. Bankanın pazarlama stra-
tejisi, kuruluş amacında olduğu gibi bü-
yük bir zamanını kooperatif değerlerinin 
kuvvetlendirilmesi için çalışmak olarak 
belirlenmiştir. Kooperatif bankasının orga-
nizasyon yapısı incelendiğinde bankanın 
ticari bankacılık esaslarına uygun olarak 
kurulduğu görülmektedir.

II.2. Kooperatif Bankalarının Özellikleri

Uluslararası Kooperatif Alyansına bağlı 
olan Uluslararası Kooperatif Bankaları Bir-
liğinin tanımına göre bir kooperatif ban-
kası, bankanın sahibi olduğu kadar aynı 
zamanda müşterisi de olan ortaklarına 
ait finansal bir yapılanmadır (www.icba.

coop). Bu doğrultuda kooperatif banka-
larının sahip olduğu özellikler şu şekilde 
sıralanabilir: 

1. Bir kooperatif bankası ortakları hem 
sahibi hem de müşterisi olan kurum-
lardır. Kooperatif bankalar genelde 
aynı bölgede yaşayan ve belirli bir 
meslek grubu içinde olan veya aynı 
ortak çıkarlara sahip kişiler tarafın-
dan kurulurlar. Bu bankalar ortakla-
rına farklı bankacılık ve finansal hiz-
metler sunarlar.

2. Kooperatif bankaları, organizasyon, 
amaç, değerler ve yönetim açısın-
dan şirket yapısındaki kurumlardan 
farklıdır. Kooperatif bankacılığının 
gelişmiş olduğu ülkelerde, koopera-
tifler de çalışma ve kontrol açısından 
diğer bankaların bağlı olduğu banka-
cılık yasa ve kurallarına bağlı olarak 
etkinliklerini yürütürler. Ülkeden ül-
keye değişmekle birlikte, denetim ve 
kontrol bazen doğrudan devlet tara-
fından bazen de kooperatif federas-
yonu veya merkezi örgütü tarafından 
yapılır. Kooperatif kuralları ile ulusal 
bankacılık yasaları arasında farklılık 
olduğu durumlarda, kooperatif ban-
kaları da genel kurallara uyarlar.

3. Kooperatif bankasının müşterisi ve 
sahibi aynı olduğundan, bir anlamda 
sahipler ve müşterilerin gereksinim-
leri aynıdır. Bu nedenle kooperatif 
bankanın ilk amacı kâr maksimi-
zasyonu olmayıp, ortaklarına en iyi 
hizmet ve ürünleri sağlamaktır. Bazı 
kooperatif bankaları sadece ortakla-
rı için hizmet verirken, bazıları ortak 
olmayan müşterilere de hizmet su-
narak, etkinliklerinden kazanç elde 
etmeye çalışırlar.

4. Kooperatif bankaları, ortaklarının de-
mokratik olarak seçtiği yönetim ku-
rulu tarafından yönetilirler.

5. Kooperatif bankalarında da diğer ko-
operatiflerde olduğu gibi bir ortak bir 
oy ilkesi doğrultusunda ortaklar eşit 
oy hakkına sahiptir.

6. Kooperatif bankasında yılsonunda 

elde edilen dönem fazlaları genellik-
le rezervlere eklenir. Elde edilen karın 
bir bölümü de çoğu durumda yasa 
ve kuruluş ilkeleri sınırlılığı altında 
ortaklara dağıtılır. Kazançlar ortaklara 
genellikle kooperatifle ilişkisi oranın-
da dağıtılırken, bazı durumlarda be-
lirli oran veya her bir ortağın ortaklık 
payına orantılı olarak risturn olarak 
verilir (Rehber, 2011).

Dünyada kooperatif bankacılığı modelleri 
iki yapı altında incelenebilir. Bunlardan ilki, 
belirli bir noktaya kadar tamamen koope-
ratiflerin hakim olduğu bankacılık şubeleri 
ve üstlerinde bir kooperatif merkez ban-
kasının bulunduğu, Alman modeli olarak 
da adlandırabileceğimiz modeldir. Diğeri 
ise kooperatiflerin ortağı olduğu anonim 
şirket şeklinde kurulan ve şube ağı ile hiz-
met sunan İngiliz modelinde olduğu gibi 
bankacılık hizmeti veren İngiliz Kooperatif 
Bankacılığı olarak da adlandırılabilecek 
modeldir.

III.1. Alman Kooperatif Bankacılığı 
Modeli

Almanya’da kooperatifçilik temeline da-
yalı kredi sektörünün tarım kredi koope-
ratifleri ve esnaf sanatkâr kooperatifleri 
olmak üzere iki ana noktadan hareketle 
oluştuğunu göstermektedir. Kooperatif 
bankaları bu modelde, yerel, bölgesel ve 
ulusal bazda finansman kaynaklarını ken-
dileri oluşturmaya çalışmaktadır. Bunu da 
mevduat toplayarak gerçekleştirmekte-
dir. Likidite sıkıntısı çekilen durumlarda bir 
üst bankadan kaynak aktarılmaktadır. Bu 
noktada sadece kaynağın oluşturulması 
önemli değildir. Kullandırılan bu kaynakla-
rın geri dönme oranı da önemlidir. 

Bu modelin ilk basamağında birim kredi 
kooperatifleri, ikinci basamağında ise böl-
gesel düzeyde oluşturulan merkez koo-
peratif bankaları yer almaktadır. Sistemin 
tepe kurumu olan Alman Kooperatif Ban-
kası (DG Bankası) bölgeler arası bir nitelik 
taşımakta ve modeli tamamlamaktadır. 

Birim kredi kooperatifleri, kooperatif kredi 
ya da bankacılık sektörünün ilk basama-
ğını oluşturan kredi kurumlarıdır. Hukuki 
yapıları kooperatif örgüt biçimindedir. 
Esnaf ve sanatkârlara yönelik olarak ça-
lışan Halk Bankası (Volksbanken), tarım-
sal üreticiye yönelik olarak çalışan Ziraat 
Bankalarının (Raiffeisenbanken) yanı sıra 
Memurlar Bankası, İkraz Tasarruf Bankaları 
gibi diğer kredi kooperatifleri de bu grupta 
yer almaktadır. Birim kredi kooperatifleri 
kamusal kredi kurumlarına benzemek-
tedirler. Kamusal kredi kurumları, Alman 
bankacılık sektöründe kooperatif banka-
cılığına benzer bir örgüt yapısında faali-
yette bulunan kredi kurumlarıdır.

Birim kredi kooperatiflerinin etkilerinin 
gelişimi özel amaçlı hizmetlerden (orta 
ve küçük ölçekli sanayi işletmeleri ile ta-
rımsal kesime yönelik hizmetler), genel 
bankacılık işlemlerine doğru olmuştur. 
Birim kredi kooperatifleri, merkez koope-
ratif bankaları ve DG Bankası ile işbirliği 
yaparak, bütün bankacılık hizmetlerini 
yerine getirmektedir. Bankacılık faaliyet-
lerinin ağırlık noktasını mevduat ve kredi 
işlemleri oluşturmaktadır. Aktif işlemler 
içerisinde yer alan kredi işlemleri kısa, 
orta ve uzun dönemleri kapsamakta ve 
ortaklarının finansal açıdan desteklen-
mesine yönelik olarak uygulanmaktadır. 
Pasif işlemler içerisinde yer alan tasarruf 
mevduatları kalemi de büyük önem taşı-
maktadır. Bu seviyede menkul kıymetler 
ve döviz işlemleri aynı ölçüde dikkat çek-
memektedir (Şahin ve Altay 1991:180-181).

Küçük ölçekli işletmeler olarak çalışan bi-
rim kredi kooperatifleri, bankacılık hizmet-
lerini sunarken karşılaştıkları yetersizlikle-
ri aşmak için birleşme yoluna gitmişlerdir. 
Birim kredi kooperatiflerinin daha etkin 
ve verimli çalışmaları amacıyla izlenen 
birleşme politikası sonucunda, birim koo-
peratiflerinin sayısı azalırken iş hacimleri 
büyümüştür. Bu gelişim ile beraber or-
takların mesleki dağılımı incelendiğinde, 
daha önceleri esnaf ve sanatkarlar ile 
birlikte çiftçilerden oluşan kesime memur 
ve işçi gruba da dahil olmuştur (Şahin ve 
Altay 1991:181-183).

Almanya’da bu birleşmeler sonucunda 

çoğu birim kooperatifin tüzel kişilikleri 
ortadan kalkmış, yeni bir tüzel kişilik ve 
daha büyük bir kooperatif ortaya çıkmış-
tır. Büyüyen ve yeni bir tüzel kişilik ka-
zanan bu kooperatifler aralarında yatay 
bütünleşmeye giderek “Merkez Koopera-
tif Bankası” olarak adlandırılan bir üst ör-
gütlenmeye gitmişlerdir. Üst örgüt çatısı 
altında toplanan birim kooperatifler tüzel 
kişiliklerini yitirmemekte, yeni bir tüzel 
kişilik yaratmaktadır. Yatay bütünleşme 
sonucunda büyük ölçek etkisinin oluş-
turulması ile ölçeğin üstünlüklerinden 
yararlanılmaktadır. Bütünleşmenin; birim 
kooperatifin başarısını olumlu yönde et-
kilemesi, faaliyet tabanını genişletmesi, 
kaynak/zaman kullanımında etkinliği art-
tırmasıyla rasyonelleştirme etkisinin bü-
yümesi söz konusudur. Buna bağlı olarak 
da pazarlık ve rekabet etkilerinin gelişme-
si beklenmektedir.

Merkez Kooperatif Bankaları, birim kredi 
kooperatiflerinin bankaları konumundadır. 
Alman kooperatif bankacılığı sisteminin 
ikinci aşamasını oluşturan bu bankaların 
hukuki yapıları anonim şirket statüsün-
dedir. Bankaların faaliyet alanı içerisinde 
bulunan kredi kooperatifleri bu bankala-
rın kooperatif ortaklarıdır (Şahin ve Altay 
1991:183-184).

Alman modelinde, merkez kooperatif 
bankaları, birim kredi kooperatiflerinin 

bankaları olması yanında, normal bir ticari 
bankanın yapmış olduğu faaliyetleri de 
yerine getirmektedir. Birim kredi koope-
ratiflerinin bankası konumunda olan bu 
bankalar, kooperatif bankacılığı sektörü-
nün likidite kaynaklarının optimal kullanı-
mını sağlamaktadır. 

Alman kooperatif bankacılığının en üs-
tünde bulunan DG Bankasının yasal 
görevi, Alman kooperatifçiliğini destek-
lemektir. DG Bankasının sermaye oluşu-
munda kooperatif bankalarının ve koope-
ratif kuruluşlarının büyük katkısı vardır. Bu 
da bankanın kooperatifçilikle ilgili kararları 
almasında bir serbesti tanımaktadır. Bu 
anlamda DG Bankası, birim kooperatifle-
re ve üst örgütlerine her türlü bankacılık 
hizmeti sunmaktadır. DG Bankasının yurt 
dışında da birçok şubesi bankacılık ala-
nında hizmet vermeye devam etmektedir.

Alman Bankacılık sistemi içerisinde ko-
operatif bankacılığı uygulamalarının 
önemli bir yere sahip olduğu gözlenmek-
tedir. Alman modeli Hollanda’da bulunan 
kooperatif bankası (Rabobank) tarafından 
da kullanılmaktadır. Aynı şekilde Alman 
modeline yakın bir yapılanma şekli İsveç 
kooperatif bankaları tarafından da benim-
senmiştir. Dünyadaki kooperatif bankaları 
uygulamalarının çoğunda Alman modeli-
nin kullanıldığı dikkati çekmektedir. 

III. DÜNYA GENELİNDE KOOPERATİF 
BANKACILIĞI MODELLERİ

Kooperatif bankaları 
kooperatif ve üst örgütleri 

tarafından oluşturulan, onlara 
kredi veren, onlar tarafından 

yönetilen ve işletilen 
bankalardır.
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III.2. İngiliz Kooperatif Bankacılığı 
Modeli

İngiliz kooperatif bankacılığı modeli birçok 
yönden Alman modelinden ayrılmaktadır. 
İngiliz kooperatif bankacılığı modeli ticari 
bankacılık faaliyetleri üzerine yapılandı-
rılmıştır. Bu yapılanmanın 1993 yılından 
itibaren hız kazandığı gözlenmektedir. İn-
giltere’de kooperatif bankası tüm koope-
ratifleri çatısı altında toplayan ve onların 
gelişmesini sağlayan Toptancı Mağaza 
Kooperatifleri (CWS) tarafından 1975’de 
kurulmuştur. Bu bankanın hisseleri bu 
kurumun elindedir. İngiltere Kooperatif 
Bankası kliring (takas) bankası şeklinde, 
İngiltere’de ve dünyadaki kooperatif ha-
reketini desteklemek amacıyla kurulmuş-
tur (Davis and Worthington 1993). Sadece 
ortaklarına değil, tüm herkese bankacılık 
hizmeti ve kredi finansmanı sağlayan İn-
giltere Kooperatif Bankası, bugün güçlü 
bir banka olarak faaliyet göstermektedir.

İngiltere Kooperatif Bankasını diğer ko-
operatif bankalarından ayıran en önemli 
özelliği, kuruluş aşamasında ve yönetim 
esaslarında perakende bankacılık yön-
teminin benimsenmesidir. Perakende 
bankacılık, mevduat bankacılığı, şube 
bankacılığı ve ticari bankacılık şeklinde de 
adlandırılmaktadır. Perakendeci bankalar 
vadeli ve vadesiz mevduat hesapları, çek 
tahsilatı, akreditif, açık kredi kolaylıkla-
rı, kısa vadeli kredi, tüketici kredi kartları, 
kambiyo işlemleri, havale, yatırım yöneti-
mi, müşteriler adına menkul kıymet alım 
satımı gibi çok geniş bir yelpazeye yayılı 
standart işlemler yapmaktadırlar (Parasız, 
2000). İngiliz kooperatif bankacılığı da 
perakende bankacılığın konusuna giren 
bu işlemleri yerine getirmektedir. Bu iş-
lemlerle kooperatif bankacılığı işlevini yi-
tirdiği düşünülse de bankanın hisselerinin 
kooperatifleri bünyesinde tutan bir üst 
kuruluşa ait olması, bankanın kooperatif 
bankaları içerisinde yer almasını sağla-
maktadır.

İngiltere Kooperatif Bankasında, koope-
ratiflere verilen kredilerin toplam kredi 
miktarına oranı %10 seviyesindedir. Aynı 
zamanda mevduat portföyünün %4’ünü 
kooperatiflerden toplanan mevduat oluş-

ve bina ve donanım gibi sabit yatırımlar-
da bulunabilmek için sermayesini kulla-
nır. Sermaye ise özkaynak ve borçlanma 
şeklinde oluşur. Özkaynak sermayesi 
kooperatifteki sahiplik sermayesidir ve 
kooperatifin ortakları tarafından çeşitli 
şekillerde sağlanır. Sermayeyi oluşturan 
bir diğer unsur ise borçlanmadır. Bir ko-
operatifin piyasada rekabet edebilmesi 
ve ortaklarına en iyi şekilde hizmet ede-
bilmesi uygun bir özkaynak ve yabancı 
kaynak karmasından oluşturacağı yeterli 
seviyede sermayesi olmasına bağlıdır 
(Demir, 2012: 18).

Ülkemizde de birçok kooperatif için ge-
çerli sorun, kredi ve özsermaye sorunu-
dur. Kooperatifler gerek öz sermayelerinin 
gerekse kredi olanaklarının yetersizliği 
nedeniyle genellikle finansman güçlüğü 
ile karşılaşmaktadırlar. 

Ülkemizde hâlihazırda kooperatiflerin fi-
nansmanında etkili olan kuruluşları ince-
lemek, mevcut durumun analizi açısından 
yararlı olacaktır.

IV. 1. Kooperatiflerin Finansmanında 
Etkili Olan Kuruluşlar 

IV.1.1. T.C. Ziraat Bankası

Mithat Paşa’nın 1863’te temelini attığı 
Memleket Sandıkları ile onun devamı olan 
Menafi Sandıkları 15 Ağustos 1888 günü 
çıkarılan “Ziraat Bankası Nizamnamesi” ile 
bu sandıkların işlevlerini üstlenecek mo-
dern finans kuruluşu olarak Ziraat Banka-
sı resmen kurulmuş, o tarihte faaliyette 
bulunan Menafi Sandıkları da banka şu-
belerine dönüştürülerek faaliyete başla-
mıştır. O güne kadar Menafi Sandıkları’nın 
mali kaynağını oluşturan menafi hisseleri 
bankaya devredilmiş ve bundan sonraki 
hisseler de bankanın sermayesine tah-
sis edilmiştir. Bu adımla birlikte, teşkilatlı 
tarımsal kredi tarihimizde yeni bir dönem 
başlamıştır.

Ziraat Bankası’nın ilk kuruluşundaki görevleri 
ise; satılması mümkün olan gayrimenkul re-
hini ve kuvvetli kefalet karşılığında çiftçiye 
kredi kullandırmak; faiz karşılığında tevdiat 
kabul etmek; ziraate ilişkin sarraflık ve aracı-
lık işleri yapmak olarak belirlenmiştir.

1924’ten beri kabul edilen banka ve zirai 
kredilerle ilgili bütün mevzuatlar Ziraat 
Bankasının, Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
“Ana Bankası” olduğu ve bu kooperatifle-
rin Bankanın denetimine tabi bulunduğu 
yazılıdır. Banka; kredi işlerinden başka 
kooperatiflerin fikri ve hukuki alandaki 
çalışmalarına yardımcı olmuş, kooperatif-
leri teşkilatlandırmış ve kanunların verdiği 
yetkiye dayanarak sevk ve idare işleriyle 
meşgul olmuştur.

IV.1.2. Türkiye Halk Bankası

Dünyanın birçok ülkesinde koopera-
tif hareketlerine paralel olarak gelişme 
gösteren halk bankacılığı, Halkbank’ın 
kurulmasıyla beraber, ülkemizde de baş-
lamıştır. Banka, 1938-1950 yılları arasında 
finansman sağladığı Halk Sandıkları kanalı 
ile kredi hizmetlerini yürütmüştür. Halk-
bank esnaf, sanatkârlar ve küçük işlet-
melerin sektördeki ilk bankası olmuştur. 
1950 yılından sonra Halkbank’a doğrudan 
şube açma ve kredi kullandırma yetki-
si tanınmıştır. 1964 yılı başından itibaren 
sermayesini artıran ve aktif bir çalışma 
temposuna girerek ülke çapında şubeleş-
me politikası uygulayan Banka’nın mev-
duat ve kredi hacmi giderek yükselmiştir. 
Halkbank orta sınıf ve onun ekonomideki 
temsilcisi konumunda olan esnaf, sanat-
kârlar ve küçük işletmelerin sektördeki ilk 
bankasıdır. Temel kredi politikasını önce-
likle hedef kitlesinin kredilendirilmesi ve 
kredi kullandırma koşullarının iyileştiril-
mesi üzerine kuran Halkbank, faaliyetleri-
ni yıllar itibariyle geliştirmiş ve bankacılık 
sektöründe önemli bir konuma ulaşmıştır 
(www.halkbank.com.tr). 

IV.1.3. Şekerbank

Şekerbank, Genç Cumhuriyet’in sanayi ve 
ticarette yükselme çabalarının bir devamı 
olarak 1953 yılında şeker pancarı üreticisi-
nin finansal ihtiyaçlarını karşılamak ama-
cıyla Pancar Kooperatifleri Bankası adı al-
tında Eskişehir’de kuruldu. Şeker pancarı 
üreticilerinin, Pancar Kooperatifleri’ndeki 
küçük birikimlerinden oluşan sermaye ile 
yola çıkan banka, 1956 yılında Ankara’ya 
taşındığında Şekerbank adını aldı; 1993 

yılından itibaren özel banka statüsüyle 
dinamik bir yapıya kavuştu ve atılımlarını 
büyüttü. 1997 yılında bankanın hisseleri 
halka arz edildi. 

IV.1.4. Tarım Kredi Kooperatifleri

Tarım kredi kooperatiflerine ilişkin ilk adım 
1863 yılında atılmıştır. 1863 yılında Mithat 
Paşa’nın kurmuş olduğu Memleket San-
dıkları, 1883’te Menafi Sandıkları adını al-
dıktan sonra 1888 yılında Ziraat Bankası’na 
dönüşmüştür (Karalar, 2002). 1929 yılına 
kadar da çiftçinin kredi gereksinimi sade-
ce bu banka tarafından karşılanmıştır. 1929 
yılında 1470 sayılı Zirai Kredi Kooperatifleri 
Kanunu çıkarılmış, 1935 yılında 2836 sayılı 
Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu kabul 
edilmiştir (Rehber, 2011). Bu yasa koopera-
tiflere ortaklarının üretimini düzenlemek, 
artırmak, değerlendirmek için ucuz üre-
tim kredisi ve tarımsal girdi, araç, gereç ve 
makine sağlayarak, ortakları korumak ve 
böylece yurtiçi ve yurtdışı rekabet gücü-
nü geliştirmek görevlerini vermiştir (Karalar, 
2002). Bundan sonra kredi kooperatifleri 
yaygınlaşmış olup 1972 yılında 1581 sayılı 
TKK ve Birlikleri Yasası çıkartılmıştır (Rehber, 
2011). Bu yasa ile Tarım Kredi Kooperatifle-
rine birçok yenilik getirilmiş, daha önceki 
uygulamalarda görülen bağımlılık büyük 
ölçüde giderilerek kooperatiflerin ser-
bestçe gelişimine olanak sağlanmıştır.  Bu 
yasayla, tarımsal kooperatiflerin hizmet, 
konu ve alanları genişletilmiş, üst örgüt-
lenme basamaklı olarak gerçekleşmiş, or-
taklara çeşitli kolaylıklar sağlanmış ve T.C. 
Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifleri 
arasındaki ilişkiye yeni bir düzen getirilmiş-
tir (Karalar, 2002). 

Son verilere göre Türkiye’de 17 Bölge Birliği-
ne bağlı toplam 1.625 birim kooperatif olup, 
ortak sayısı yaklaşık 830.188’dir. Ayrıca An-
kara’da bir Merkez Birliği bulunmaktadır.

Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) ortakları-
na verecekleri krediyi, T.C. Ziraat Bankası 
ile Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği 
ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 
aracılığıyla sağlarlar. Uygulamada, koo-
peratiflerin banka ve kredi işleri T.C. Ziraat 
Bankasınca yürütülür (Karalar, 2002).

İşlevleri itibariyle, TKK’yı sadece kredi 
temin bir mekanizma olarak değil, aynı 
zamanda farklı hizmetler sağlayan çok 
amaçlı entegre bir hizmet organizasyonu 
olarak kabul etmek gerekmektedir.  Tarım-
sal girdilerin çiftçilere uygun fiyat ve şart-
larda temin edilmesi açısından TKK tarım 
sektörü içerisinde önemli bir yere sahiptir.

Tarım Kredi Kooperatifleri daha çok kısa 
ve orta vadeli kredi kullandırmaktadır. Kısa 
vadeli işletme kredileri, ortakların tarımsal 
işletmesinin tohumluk, fide, fidan, kim-
yevi gübre, zirai mücadele ilacı, karma 
hayvan yemi, akaryakıt gibi giderlerin 
temini ve nakit ihtiyaçlarının karşılanma-
sı amacıyla bir yıl vade ile verilen kredi-
dir (Rehber, 2011). 2019 yılı verilerine göre 
kullandırılan kredi miktarı 8 milyar 222 
milyon TL’dir. Vadesi dört yılı geçmeyen 
orta vadeli krediler ise donatma, tarımsal 
araç-gereç, hayvancılık donatma kredileri 
oluşturmaktadır. 

IV.1.5. Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifleri 

Türkiye’de ilk esnaf ve sanatkârlar kredi 
ve kefalet kooperatifinin kuruluşuna 1951 
yılında başlanmış, bu tarihten itibaren sa-
yıları artarak 1970 yılında sayıları 450’ye 
ulaşmıştır. Aynı yıl kooperatifler, il düze-
yinde birleşerek 14 Bölge Birliğini oluş-
turmuştur. Bu kooperatif birliklerinin üst 
örgütü olan Merkez Birliği, yine aynı yıl 
14 kurucu Bölge Birliği’nin öncülüğünde 

Dosya

turmaktadır. Küçük ve orta boy işletme ve 
bunların kurmuş oldukları kooperatiflerle 
birlikte kooperatif bankasının dağıtmış ol-
duğu kredilerin %60’ını bu üç sektör pay-
laşmaktadır. Bireysel kredilerin payı ise 
%40’dır. İngiliz Kooperatif Bankası aynı za-
manda Unity Trust Bankasının %33’ünün 
de sahibidir (Davis and Worthington 1993).

İngiliz kooperatif bankacılığı, kuruluş 
amaçlarının dışına çıkmadan ekonomi-
deki durgunluklar ve diğer sıkıntılardan 
dolayı zamanla bankacılık faaliyetlerini 
ticari bankacılık yönüne doğru kaydırmış 
olmasına rağmen kooperatiflere desteği-
ni sürdürmektedir.

Bir kooperatifin piyasada 
rekabet edebilmesi ve 

ortaklarına en iyi şekilde hizmet 
edebilmesi uygun bir özkaynak 
ve yabancı kaynak karmasından 

oluşturacağı yeterli seviyede 
sermayesi olmasına bağlıdır.

İşlevleri itibariyle, TKK’yı 
sadece kredi temin bir 

mekanizma olarak değil, aynı 
zamanda farklı hizmetler 

sağlayan çok amaçlı entegre 
bir hizmet organizasyonu 

olarak kabul etmek 
gerekmektedir. Tarımsal 

girdilerin çiftçilere uygun fiyat 
ve şartlarda temin edilmesi 
açısından TKK tarım sektörü 

içerisinde önemli bir yere 
sahiptir.

Sonuç olarak, bu iki modelde de görüldü-
ğü gibi kooperatifler, bankaların sermaye 
yapılarında yer almaktadır. Alman mode-
linde alttaki kuruluşlar kooperatif statü-
sünde olup merkez bankası ise anonim 
şirket şeklinde kurulmuştur. Merkez Ban-
kasının hisselerinin çoğunluğu kooperatif 
ya da birliklerinin elinde bulunmaktadır. 
İngiliz modelinde ise kooperatif banka-
sı limitet şirket şeklinde kurulmuş olup, 
şubeleri vasıtasıyla kooperatiflere ban-
kacılık hizmetlerini sunmaktadır. Fakat bu 
bankanın da hisseleri İngiltere’de koope-
ratifleri çatısı altında toplayan bir birliğe 
aittir.

Dünyada her işte olduğu gibi kooperatif-
ler de finansmana ihtiyaç duymaktadır. 
Bir kooperatif, çalışma konusu ne olursa 
olsun, faaliyetlerini finanse etmek, bu fa-
aliyetlerle ilgili harcamalarını karşılamak 
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kurulmuştur. Aynı tarihte Bakanlar Kuru-
lu’nun kararı ile unvanına Türkiye kelimesi 
eklenmiş ve yeni unvanı “Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 
Birlikleri Merkez Birliği-TESKOMB” olmuştur 
(Rehber, 2011). 

Günümüzde, yaklaşık 674.506 esnaf ve 
sanatkârımızın ortak olduğu toplam 992 
Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Koo-
peratifi (ESKKK) bulunmaktadır. Bu koope-
ratifler 32 bölge birliği ve bir merkez birliği 
(TESKOMB) çatısı altında örgütlenmiştir. 
Söz konusu kooperatiflerden yetmişi-
nin üst kuruluşa ortaklığı bulunmamakta 
olup, 958 kooperatif kefalet verebilecek 
durumdadır. 

Merkez Birliği’nin asıl amacı 1163 sayılı 
Kanunun verdiği yetkiyle, ortak koopera-
tiflerin ve birliklerin eğitim, denetim ihti-
yaçlarını gidermek ve kamu kaynakları-
nın verimli ve etkili kullanımını sağlamak 
üzere faaliyet göstermektir. Cumhuriyetin 
ilk yıllarında her alanda olduğu gibi, kalıcı 
bir ekonomik kalkınma, sosyal denge ve 
toplumsal barışın korunması için uygun 
koşullarla esnaf-sanatkâr ve küçük mes-
lek sahibine kaynak aktarmak ve serma-
ye birikimini başlatmak amacıyla önemli 
bir girişim olarak 1933 yılında Türkiye Halk 
Bankası kurulmuştur. Halk Bankası, Esnaf 
ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Koopera-
tiflerinin kefaletiyle esnaf ve sanatkârlara 
kredi kullandırmaktadır. Burada faiz yoluy-
la devlet desteği söz konusudur (Rehber, 
2011).

ESKKK’nin amacı, kooperatife ortak olan 
esnaf ve sanatkâra mesleki faaliyetleri 
için gerekli krediyi kefil olmak suretiyle 
sağlamaktır. Söz konusu kefaletin sağla-
nabilmesi için öncelikli olarak krediyi kul-
lanacak esnaf ve sanatkârın kooperatif 
ortağı olması şarttır. 

Esnaf ve sanatkârların finansman mali-
yetlerinin azaltılması amacıyla bu kesi-
me faiz desteği sağlanmak üzere kredi 
sağlanması için her yılın Mali Bütçesine 
ödenekler konulmaktadır.  2019 yılında bu 
amaçla Bütçeye konan ödenek 1 milyar 
878 milyon TL ve bu ödeneğin kullanılan 
miktarı yaklaşık 1 milyar 918 milyon TL’dir.

ESKKK, küçük işletmelerin, esnafın finans-
man ihtiyacının karşılanmasında önemli 
bir yere sahiptir. Devletin sistem içinde 
Halk Bankası yoluyla sağladığı kredinin 
cari faiz oranının yarısını karşılayarak 
oluşturulan kredi modeline devletin katkı-
sı bu kredileri cazip hale getirmektedir. Bir 
ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasında, 
istihdam arttıran ve sosyal dengeleri sağ-
layan mikro KOBİ’lerin, esnaf ve sanatkâr-
ların desteklenmesi bu kesimin yapısal ve 
finansal sorunlarının çözülmesinde etkin 
rol oynamaktadır.  

Sonuç olarak; Kredi ve Kefalet Koopera-
tifleri, ortağı esnaf ve sanatkârların fi-

Ticaret Kanunu’nda ne de Bankacılık Ka-
nunu’nda kooperatifler bankasına yer ve-
rilmiştir. Yıllardır Türkiye’de bir kooperatif 
bankası kurulması çalışmalarına ara ara 
devam edilse de bu çabalar sonuçsuz 
kalmış ve herhangi bir kooperatif bankası 
kurulamamıştır. 

Yukarıda anlatılanlar ışığında, dünyada 
kooperatiflerin finansman sorunlarının 
çözümünde alternatif model olarak öne-
rilen kooperatif bankasının, ülkemizde 
neden kurulamadığı aşağıda kısaca sıra-
lanmıştır:

• Dünyadaki kooperatif bankalarının 
büyük çoğunluğu 19 uncu yüzyılın 
sonu, 20 nci yüzyılın başlarında ku-
rulmuştur. Bugün gelinen noktada 
ise finans sektörünün kuralları ol-
dukça değişmiştir. Bu da bir koope-
ratif bankası kurulmasını oldukça 
güçleştirmektedir. 

• Dünyada kooperatif bankaları aşa-
ğıdan yukarıya doğru örgütlenmiştir, 
yani bu bankalar tabandan gelen 
bir hareket şeklinde kooperatifler 
tarafından kurulmuştur. Bu nedenle 
kuruluş sermayeleri de kooperatifler 
tarafından konulmuştur. Ülkemizde 
bir kısım müelliflerce, bizde de aynı 
yöntemin izlenmesini önerilmekte-
dir. Ancak, ülkemizdeki birçok koope-
ratifin sermayesinin yeterli olmama-
sı, olanın da bu yönde bir iradesinin 
bulunmasından dolayı, bugüne ka-
dar kooperatifler tarafından bu yön-
de bir teşebbüs olmamıştır.  

• Bazı müelliflere göre, ülkemizde ku-
rulacak kooperatif bankasının ku-
ruluş sermayesi devletten beklen-
mekte, sermaye sağlandıktan sonra 
devletin banka yönetimini birliklere 
ve kooperatiflere bırakması gerekti-
ğini ileri sürmektedirler. Bu ise birçok 
açıdan dünya gerçeklerinden uzak 
bir yaklaşımdır. Öncelikle içinden 
geçtiğimiz süreçte devletlerin bu 
yönde bir politika belirlemesi müm-
kün görünmemektedir. Ayrıca, ülke-
miz gerçeklerini göz önüne aldığı-
mızda, birkaç merkez birliği dışında, 

kooperatif ve birlik yöneticilerinin 
bankacılık konusunda bilgi ve de-
neyimlerinin olduğunu söylemek de 
güçtür. 

• Ülkemizde kurulacak kooperatifler 
bankası çok amaçlı tek bir banka mı 
olmalı, yoksa farklı sektörler için ayrı 
bir kooperatifler bankası mı kurulma-
lı sorusunun cevabı halen verileme-
mektedir.

• Kooperatif bankasının statüsü de 
tartışma konusudur. Bu konuda bazı 
müellifler kooperatif şeklinde kurul-
masının daha uygun olacağını savu-
nurken, bir kısım müellifte anonim 
şeklinde kurulmasının daha uygun 
olacağını, bununla birlikte banka 
hisselerinin büyük çoğunluğunun 
kooperatiflerin elinde olmasını sa-
vunmaktadır.  

• Kurulacak bankanın kredi kaynakla-
rının ne olacağı bile tartışma konu-
sudur. Kurulacak kooperatif bankası, 
diğer ticari bankaların yaptığı tüm iş-
lemleri yerine getirmesi halinde ko-
operatiflere sunulan hizmetlerin geri 
plana düşme riski bulunmaktadır. 
Zira, geçmişte Tarişbank ve Şeker-
bank’ta aynı durumlar yaşanmıştır.

• Alman kooperatif bankacılığı mode-
linin ilk basamağı kredi kooperatif-
leridir. Ülkemizde de bu işlevi gören 
esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet 
kooperatifleri ve tarım kredi koope-
ratifleri gibi memleketin her yerine 
yayılmış ve önemini her geçen gün 
artıran iki büyük yapı bulunmaktadır. 
Bu kooperatiflere krediyi de iki büyük 
Banka sağlamakta, hatta faizin yarısı 
Hazine tarafından karşılanmaktadır. 
Bu bile kooperatif bankasına olan ih-
tiyacı azaltmaktadır.

• Bugün Halkbank’ın sadece esnaf ve 
sanatkâra, kooperatifler aracılığıyla 
kullandırdığı kredilerin toplamı, kul-
landırdığı toplam kredilerinin %10’u 
seviyesindedir. Geçmişte bu oranın 
%50 olduğu dönemlerde olmuştur. 
Kaldı ki ülkemizde Ziraat Bankası da 

tarım kredi kooperatifleri aracılığıyla 
çiftçilere çeşitli krediler kullandırt-
maktadır. Buna karşın İngiltere’de, 
Kooperatif Bankası tarafından, koo-
peratiflere kullandırılan kredilerin top-
lam kredi miktarına oranı da %10’dur. 

• Son olarak, ülkemizde kooperatifçi-
lik bilinci batıdaki kadar gelişmemiş, 
işbirliği ilkesi özellikle dikey koope-
ratifler arasında etkin olarak kullanıl-
mamaktadır. 

Kooperatif bankaları kooperatif ve üst 
örgütleri tarafından kurulan, onlara kredi 
veren, onlar tarafından yönetilen ve işle-
tilen bankalardır. Kooperatif bankalar ge-
nelde aynı bölgede yaşayan ve belirli bir 
meslek grubu içinde olan veya aynı ortak 
çıkarlara sahip kişiler tarafından kurulurlar. 
Bu bankalar ortaklarına farklı bankacılık ve 
finansal hizmetler sunarlar.

Dünyada iki büyük kooperatif bankacılığı 
modeli bulunmaktadır. Bunlardan ilki, be-
lirli bir noktaya kadar tamamen koopera-
tiflerin hakim olduğu bankacılık şubeleri 
ve üstlerinde bir kooperatif merkez ban-
kasının bulunduğu, Alman modelidir. Diğe-
ri ise kooperatiflerin ortağı olduğu anonim 
şirket şeklinde kurulan ve şube ağı ile hiz-
met sunan İngiliz modelinde olduğu gibi 
bankacılık hizmeti veren İngiliz Kooperatif 
Bankacılığı olarak da adlandırılabilecek 
modeldir.

Ülkemiz, dünyada kooperatif bankası ol-
mayan ender ülkelerden biridir. Zaman 
zaman Devlet tarafından bir takım giri-
şimlerde bulunulsa da tabandan gelen 
bir hareket olmadığından, bunlardan bir 
sonuç alınamamıştır. Dünyada kooperatif-
lerin finansman sorunlarının çözümünde 
alternatif model olarak önerilen kooperatif 
bankasının, ülkemizde kurulamamasına 
ilişkin birçok neden bulunmakla birlikte, 
bunlardan en önemlisinin “her koopera-
tif bir ihtiyaçtan kurulur” olgusudur. Zira, 
ülkemizde kooperatif bankacılığının ilk 
evrelerini oluşturan temel yapılar öteden 
beri bulunduğundan, sektörden kooperatif 
kurulmasına yönelik neredeyse hiç bir giri-
şim olmamıştır. Dolayısıyla, dünyada yaşa-
nan son gelişmeler ve kooperatiflerimizin 
eğilimleri dikkate alındığında, bu aşamada 
ülkemizde bir kooperatif bankasının kurul-
ması mümkün görünmemektedir. 
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V. SONUÇ

ESKKK’nin amacı, kooperatife 
ortak olan esnaf ve sanatkâra 
mesleki faaliyetleri için gerekli 

krediyi kefil olmak suretiyle 
sağlamaktır. Söz konusu 
kefaletin sağlanabilmesi 

için öncelikli olarak krediyi 
kullanacak esnaf ve sanatkârın 
kooperatif ortağı olması şarttır. 

Dünyada kooperatiflerin 
finansman sorunlarının 

çözümünde alternatif model 
olarak önerilen kooperatif 

bankasının, ülkemizde 
kurulamamasına ilişkin birçok 

neden bulunmakla birlikte, 
bunlardan en önemlisinin 

“her kooperatif bir ihtiyaçtan 
kurulur” olgusudur.

nansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
Türkiye Halk Bankası A.Ş. kaynaklarından 
Kooperatif Kredileri adı altında kullandırı-
lan krediler için kefalet vermektedir. Kredi-
yi kullanan esnaf ve sanatkârın vadesin-
de ödemediği kredi taksitleri akdi faiziyle 
birlikte kooperatifin Bankadaki birikmiş 
fonlarından kesilmektedir. Dolayısıyla, ris-
ki üstlenen kredi ve kefalet kooperatifleri; 
finansman kuruluşuna kredinin geri dönü-
şünde kolaylık ve garanti sağlamaktadır. 

IV.2. Ülkemizde Kooperatifler Bankası 
Kurulamama Nedenleri

Ülkemizdeki kooperatifçiliğe bakıldığı za-
man, kooperatif bankası olmayan ender 
ülkelerden biri olduğumuz görülmektedir. 
Zaman zaman bir takım girişimlerde bu-
lunulsa da sonuç alınamamış ve önceki 
bölümlerde incelenen ülkelerdeki gibi 
herhangi bir kooperatif bankacılığı sis-
temi oluşturulamamıştır. Aksine, ne Türk 
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1. Giriş
Kooperatifler, ortaklarının ekonomik menfa-
atlerini karşılamak, meslek ve geçimlerine 
ait ihtiyaçlarını gidermek amacıyla ekono-
mik ve sosyal imkânların karşılıklı yardım-
laşma ve dayanışma anlayışı içerisinde bir 
araya getirilerek oluşturulan ortaklıklardır. 

Günümüzde birçok kooperatif, sadece or-
takları için değil içinde bulundukları toplum 
için de önemli oluşumlar haline gelmiş, 
ekonomik ve ticari hayatta başarılı girişimler 
olmuşlardır. Bununla birlikte, hala insanla-
rın kendi ekonomik durumlarını geliştirmek 
amacıyla bir araya gelmeleri ile kurulan ve 
ekonomik olarak zayıf kesimlerin dayanış-
ma kuruluşu olan kooperatifler de bulun-
maktadır. 

Bu bakımdan kooperatiflerin bazı destek-
ler ile teşvik edilmesi ve böylece ortaklarına 
daha iyi hizmet sunmalarının sağlanması 
gerekmektedir. Özellikle dezavantajlı toplum 
kesimlerinin kurduğu kooperatiflerden başla-
mak üzere Ticaret Bakanlığı tarafından geliş-
tirilen, kooperatiflere yönelik hibe desteğinin 
kapsam ve işleyişi üzerinde durulacaktır. 

2. Kadın Girişimciler Tarafından 
Kurulan Kooperatifler
Ülkemizde kadın kooperatifçiliği hareke-
ti 2000’li yılların başında kadın işgücünün 
ekonomiye kazandırılması, kadınların sosyal 
ve kültürel faaliyetlerinin geliştirilmesi, ko-
runması ve desteklenmesi amacıyla kadın 
girişimciler tarafından başlatılmıştır. Bu ba-
kımdan tabandan gelen bir hareket olarak 
doğmuştur.  

Kadınları sosyal ve ekonomik açıdan güç-
lendirmek, kendi işlerini yönetmelerini sağ-
lamak, düşük sermayeli kadın girişimcileri 
bir araya getirmek amaçlarıyla kurulan ko-
operatifler, üretimlerini tek başına pazarla-
yamayan kadınların birlikten doğan gücü ve 
sinerjiyi kullanmalarını sağlamaktadır. Ayrıca 
bu kooperatifler, uygun fiyata ham madde 
ve girdi temini sağlamakta, kadınlara iş ola-
nağı oluşturmakta ve bölgesel kalkınmaya 
katkıda bulunmaktadır.

Ülkemizin hemen hemen tüm bölgelerinden 
ve sosyal kesimlerine var olan kadın koope-
ratifleri, genellikle gıda ürünleri, tarımsal ve 
hayvansal ürünler, el işleri, süs ve hediyelik 

eşyalar, tekstil, takı ürünleri, lokantacılık, ca-
tering, turizm, temizlik, yaşlı, engelli ve çocuk 
bakımı gibi alanlarda faaliyet göstermekte-
dirler. 

Bakanlığımız yetki alanında kadınlar tara-
fından işletilmekte olan kooperatifler, Kadın 
Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, İşlet-
me Kooperatifi, Üretim ve Pazarlama Koo-
peratifi, Küçük Sanat Kooperatifi, Kalkınma 
Kooperatifi, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme 
Kooperatifi unvanları ile kurulmaktadırlar. Gü-
nümüzde bu kooperatiflerin sayısı yaklaşık 
300 adet olup bu kooperatiflerin ortak sayısı 
da 3.000’in üzerindedir. 

3. Kooperatiflerin Desteklenmesi 
Programı (Koop-Des)
Ticaret Bakanlığı’nın görevlerini anlatan 1 sa-
yılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 453 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendin-
de; “Kooperatiflerin amaçlarını gerçekleştir-
mek için hazırlayacakları projeleri destekle-
mek ve teşvik etmek, teşvik ve desteklere 
yönelik düzenlemeler yapmak” hükmü yer 
almaktadır. Bakanlığımızca bu amaçlarla 
hazırlanan Kooperatifçilik Proje Destek Yö-

netmeliği 30/07/2013 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiş, daha sonra 
06/03/2020 tarihli Resmi Gazetede de Yö-
netmelikte bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Öte yandan, 23/7/2019 tarihli Resmi Gazete-
de (1. Mükerrer) yayımlanan 11. Kalkınma Pla-
nında ise; “451.3. Kooperatif Destek Sistemi 
hayata geçirilecek ve finansal destek araç-
ları geliştirilecektir. Bu çerçevede, koopera-
tiflerin makine ve ekipman alımı, nitelikli per-
sonel istihdamı, demirbaş alımları ile tanıtım 
amaçlı giderleri sübvansiyonlu kredi olarak 
desteklenecektir. Plan döneminde başta ta-
rım satış kooperatifleri, kadın kooperatifleri 
ile sosyal nitelikli kooperatifler olmak üzere 
öncelikli sektörlerde faaliyette bulunan ko-
operatiflere destek sağlanacaktır.” politikası 
belirlenmiştir.

Ayrıca, Bakanlığımızca 2012 yılında yayım-
lanan “Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve 
Eylem Planı”nda “Üretimi artırmak amacıyla 
verilen kamusal desteklerin kooperatifçiliği 
özendirmeye yönelik uygulanması için Koo-
peratifçiliği Destekleme Programının hayata 
geçirilmesi sağlanacaktır.” eylemi bulun-
maktadır.

Bu çerçevede, kooperatiflerin hangi alanlar-
da kamusal desteğe ihtiyaç duyduklarına 
ilişkin olarak kooperatiflerde ayrıntılı anket 
çalışması yapılmış, sektör ve kamu çalış-
tayları yapılarak kooperatiflerin yararlanmış 
oldukları kamusal destekler ve yararlanma 
durumları incelenmiş, dünya genelinde 
kooperatiflere verilen destekler ve izlenen 
yöntemler değerlendirilmiş, kamusal mali 
destek veren kurumların destekleri dağıtır-
ken uyguladıkları sistemler incelenmiş ve 
bu çalışmaların sonucunda, kooperatiflerin 
destek ihtiyacının kapsamı ve şartları belir-
lenerek Kooperatiflerin Desteklenmesi Prog-
ramı oluşturulmuştur. 

Hibe Desteğinin Amaçları ve Hedefleri

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programının 
genel amaçları; 
• Kooperatifler ve üst kuruluşlarının 

kendi kaynaklarıyla gerçekleştireme-
dikleri üretim ve istihdama katkısı ola-
cak projelerinin hayata geçirilmesini 
sağlamak,

• Kooperatiflerin kurumsal kapasiteleri-
nin güçlenmesini sağlamak, faaliyet-

lerinde etkinlik ve verimliliği arttırmak,
• Kooperatif ortaklarının gelir düzeyini 

artırmak,
• Kooperatif ve üst kuruluşlarının tekno-

lojiyi takip etmeleri ve yeni teknikler-
den yararlanmalarını sağlamak,

• İş gücüne katılamamış dezavantajlı 
kesimlerin kooperatif çatısı altında ör-
gütlenmelerini sağlamak,

• Yeni kooperatif türleri ile bireysel ta-
sarrufları ülke ekonomisine kazandır-
mak

olarak özetlenebilir.   

 Netice itibariyle kooperatifle-
rin; üretim ve istihdama katkısı bulunacak 
projelerinin bedellerinin bir bölümünün 
hibe yoluyla desteklenerek, kooperatiflerin 
sermaye sıkıntısı nedeniyle yapamadıkları 
yatırımları yapabilmelerine imkan oluştu-
rulması ve kooperatif ortaklarının ekonomik 
ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması hedef-
lenmektedir. 

Dosya

Ticaret Bakanlığı’nın 
Kadın Kooperatiflerine Yönelik 

Hibe Destekleri

Seçkin CENKIŞ 
Daire Başkanı



78 79

Dosya

Hibe Desteğinin Kapsamı ve Miktarı

Program kapsamında desteklenecek koo-
peratiflerin üretim ve istihdama katkısı ola-
cak projelerine ilişkin olarak;

• Kooperatiflerin faaliyet konularına 
göre makine ve/veya ekipman ile ilgili 
mal alımlarına,

• Ortaklarının en az % 90’ını kadınların 
oluşturduğu kooperatiflerin işletecek-
leri yaşlı ve engelli bakım merkezleri 
ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz 
bakımevlerinin demirbaş eşya niteli-
ğindeki yatırım malı alımlarına,

• Kooperatiflerin ürettikleri ürünlerin ta-
nıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi 
ve fuar katılımlarına yönelik hizmet 
alımlarına,

• Mal alımları için hibe desteği verilecek 
kooperatiflerin projelerine ilişkin nite-
likli personel istihdamlarına,

destek verilecektir.

Kooperatiflerin sunacakları proje başvuru-
larında hibeye esas proje tutarı azami sınırı;
• Kooperatiflerin mal alımlarında 200.000 

Türk Lirasını,

• Hizmet alımlarında 30.000 Türk Lira-
sını,

• Nitelikli personel istihdamında yıllık bir 
personel için 30.000 TL’yi, iki personel 
için toplam 60.000 TL’yi,

geçemeyecektir.

Kooperatiflerin desteklenmesine karar 
verilen mal ve hizmet alımlarında hibeye 
esas proje tutarlarının kalkınmada öncelikli 
yörelerde % 75’i, diğer bölgelerde % 50’si 
ve kalkınmada öncelikli yöre şartı aranmak-
sızın ortaklarının en az % 90’ını kadınların 
oluşturduğu kooperatiflerde ise % 75’i Ti-
caret Bakanlığınca hibe olarak karşılanabilir. 
Hibeye esas proje tutarının kalan kısmı pro-
je yürütücüsü kooperatifçe karşılanacaktır.

Nitelikli personel istihdamının hibeye esas 
proje tutarının azami sınırının % 100’üne 
kadar olan kısmı Bakanlıkça hibe olarak 
karşılanabilir. Nitelikli personel istihdam 
desteğinin azami süresi bir yıldır. Nitelik-
li personel istihdam desteği kooperatifin 
yeni istihdam edeceği en fazla iki personel 
için verilmektedir.

Öte yandan, program kapsamında hibe 
desteği talep eden kooperatiflerin, baş-
vurdukları proje konusunda diğer kamu-
sal desteklerden yararlanmamış olmaları 
gerekmektedir. Ayrıca, hibe desteği alan 
kooperatifler aynı proje konusunda beş yıl 
içerisinde tekrar hibe desteği başvurusun-
da bulunamayacaklardır.

Hibe Desteği Süreci

Genel olarak kuruluş, işleyiş ve denetim iş-
lemlerine ait hizmetlerin Ticaret Bakanlığı 
tarafından yürütüldüğü, genel hükümlere 
tabi kooperatif ve üst kuruluşları ile tarım 
satış kooperatif ve üst kuruluşlarının yarar-
lanabileceği hibe desteği süreci, Bakanlığın 
hibe desteği çağrısına çıkması ile başla-
maktadır.

Program kapsamında hibe desteğinden 
yararlanmak isteyen kooperatifler, Yönet-
melik kapsamında yer alan konularda ha-
zırlayacakları projelerle birlikte kooperatif 
merkezinin bulunduğu ildeki Ticaret İl Mü-
dürlüğü’ne başvuru yapacaklardır.

Kooperatiflerin proje başvuruları, İl Proje 

Yürütme Birimi tarafından Yönetmelik ile 
Uygulama ve Değerlendirme Kılavuzunda 
belirlenen başvuru şartlarını taşıyıp taşı-
madığı yönünden incelenecek, şartları ta-
şıyanlar veya gerekli düzeltmeleri yapanlar 
kabul, taşımayanlar ise reddedilecektir. 

Daha sonra başvuru şartlarını taşıyan ko-
operatiflerin projeleri, İl Proje Komisyonu 
tarafından, Yönetmelik ve Kılavuzda belir-
lenen kriterlere göre değerlendirilecek, belli 
puanlamalara tabi tutulacak ve düzenlene-
cek raporlarla Bakanlığa gönderilecektir.

Bakanlık bünyesinde oluşturulan Merkez 
Proje Komisyonu, İl Proje Komisyonunun 
yaptığı değerlendirme sonucunda uygun 
görülen projeleri, Yönetmelik ve Kılavuzda 
belirtilen esaslar çerçevesinde inceleyip ve 
bütçe imkânları çerçevesinde, destekleme 
konusunda nihai kararı verecektir.

Destek verilmesine karar verilen koopera-
tif projeleri Bakanlığın resmi internet site-
sinden ilan edilecek ve belli süre içerinde 
desteklenecek kooperatif yetkilileri ile ilgili 
İl Müdürü arasında bir hibe sözleşmesi im-
zalanacaktır. 

Bu aşamadan sonra Yönetmelik, Kılavuz ve 
Hibe Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde 
gerçekleştirilecek projelerin uygulanması 
izlenecek ve Bakanlık tarafından, hibe des-
tek miktarı nakit olarak kooperatifin banka 
hesabına aktarılacaktır. 

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı 
çerçevesinde desteğin genel işleyiş şema-
sı yukardaki gibi olacaktır.

4. Sonuç
Ortaklarına amaç ve faaliyet konuları itiba-
riyle en iyi hizmeti sunmak üzere faaliyet 
gösteren kooperatifler, bölgelerinde önemli 
görevler üstlenmektedirler. Bu bağlamda, 
sınırlı sermaye ile oluşan kooperatiflerin 
finansman yapısının güçlendirilmesi ile 
piyasada etkinlik kazanmaları sağlanmalı-
dır. Bu bağlamda kooperatiflere başlangıç 
sermayesi niteliğinde, üretim ve istihdamı 
artıracak, pazarlama faaliyetlerini kolay-
laştıracak projelerle hibe desteği verilmesi 
önemli bir gelişmedir. 

Sağlanacak desteklerle kooperatiflerin 
daha etkin ve verimli çalışması sağlanarak, 

ekonomik katma değerin artırılması, ku-
rumsal kapasitenin güçlendirilmesi, insan 
kaynağının geliştirilmesi, işgücü piyasasın-
da yeterince yer alamayan ve dezavantajlı 
gruplar arasında olan kadınların emeğinin 
değerlendirilerek ekonomiye kazandırılma-
sı hedeflerine ulaşılabilecektir.  

Netice itibariyle, kooperatifler, faaliyet 
konuları itibariyle ihtiyaç duydukları ve 
sermaye yetersizliği nedeniyle almakta 
zorlandıkları makine ve ekipmanları Koope-
ratiflerin Desteklenmesi Programının hibesi 
ile edinebilecek ve belli bir rahatlama sağ-
layabileceklerdir. Her yıl alınacak karar ve 
bütçe imkanları çerçevesinde değerlendiri-
lecek olmakla birlikte, 2020 yılı itibariyle or-
taklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve 
kadın emeğini değerlendirmeyi amaçlayan 
kooperatifler anılan desteklerden yararla-
nacak olup, bu kooperatiflerin ortaklarına 
daha iyi hizmet sunmayı ve kendilerini ge-
liştirmeyi hedefleyerek hazırlık yapmaları 
ve programdan azami derecede yararlan-
maları gerekmektedir. 

1) Proje Başvuru Dönemleri

Ticaret Bakanlığınca duyurulur.

2) Kooperatif

Proje başvurusunu 
Ticaret İl Müdürlüğüne teslim eder.

3) Ticaret İl Müdürlüğü

Projelerin incelenmesi için gerekli 
eylemleri yapar.

4) İl Proje Yürütme Birimi

Başvuruları inceler.

5) İl Proje Komisyonu

Proje ön değerlendirme cetvelini 
doldurur ve il proje değerlendirme 

raporunu hazırlar.

6) ESKGM

Merkez Proje Komisyonu  
nihai kararı verir.

7) Sonuçlar

Bakanlık internet sayfasından  
(www.ticaret.gov.tr) duyurulur ve Ticaret İl 

Müdürlüğüne bildirilir.

7) Kooperatif ve Ticaret İl Müdürlüğü

İkisi arasında hibe sözleşmesi imzalanır. Destek 
ödemesi Merkez Komisyonunun talimatı ile İl 

Müdürlüğünce ödenir.
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1. Giriş
Küresel rekabetin giderek tırmandığı gü-
nümüzde ticaret yapmanın şartları da gün 
geçtikçe zorlaşmaktadır. Sürekli daha fazla 
kazanmanın ve artı değer biriktirmenin da-
yatıldığı ticaret dünyasında davranış kalıpları 
değişmektedir. İşletme sahipleri ahlaki de-
ğerler ile kar etme güdüsünün gerektirdikleri 
arasında tercih yapmaktadır.

Ancak, etik değerlerden ödün vermeden ti-
caret yapmak mevcut koşullarda bile müm-
kündür. Çalışma etiği, son elli yılda gelişen 
bir kavram olmasına rağmen bizim esnaf ve 
sanatkârımız için Ahilik kültürünün benim-
sediği ve ustadan çırağa aktardığı değerler 
ortaçağdan bu yana Anadolu’da yaşamak-
tadır. Bu değerlerin yaşatılması, esnaf sanat-
kârlarımızın ticari hayatını doğru ve dürüst 
kılarken tüketici güveninin de tesis edilme-
sini sağlayacaktır.

Çalışma Etiğinin Kapsamı
Ahlâk kavramı, Batı dillerinde etik ve moral 
anlamlarında olmak üzere iki farklı biçimde 
kullanılmaktadır. Yunanca “etik” kavramı “et-

hos” kelimesinden gelmektedir. Bu kavram 
aslında ahlâkın tam bir karşılığı olmaktan 
çok, ahlâk konuları üzerine yapılan felsefe-
nin genel bir adıdır. Yani etik, “iyi ile kötü olan 
davranışların belirlenmesini teorik olarak ve 
mantık temellerine dayalı olarak incelemeyi 
konu edinen bir disiplin”dir. Böylece ahlâk 
felsefesi anlamındaki etik, belli bir toplumda 
veya belli bir dönemde ortaya çıkmış ahlâk 
kurallarıyla değil, ahlâkın her zaman ve top-
lumda geçerli ilkelerinin neler olduğu, farklı 
ahlâk kuralları arasında seçim yapmamızı 
belirleyen ilke ve ölçütlerin neler olabileceği 
gibi konularla ilgilenir.

Başka bir tabirle ahlaki eylemin bilimi olarak 
anılan etik, zaman ve mekâna göre değişen 
ahlak kurallarına karşın iyi ile kötü arasında 
seçim yaparken her zaman başvurulabile-
cek kıstasları belirlemeyi amaçlamaktadır.

Etiğin amacına bakıldığında, bir dizi alt amaç 
olduğu görülmektedir:

• İnsan pratiğini ahlaki niteliği bakımın-
dan açıklamak,

• Eleştirel, ahlak tarafından belirlenmiş 
bir bilinç geliştirmek, 

• Ahlaki eylemin insanın keyfine bağlı 
olmadığını, aksine insan olarak varlığı-
nın vazgeçilmez bir niteliği olduğunu 
göstermek, 

• İnsanı sevmeyi öğretmek.

Çalışma etiği kavramı ise, 1980’lerin sonun-
dan itibaren gündeme gelen bir konu olmuş 
ve ilerleyen süreçte daha da önem kazan-
maya başlamıştır. Çalışma etiğinin bu kadar 
önem kazanmasındaki etkenler, dünyanın 
giderek tek bir pazar haline gelmesi ya da 
küreselleşmesi, insan haklarına verilen öne-
min artması, çevre kirliliğinin tehlikeli boyut-
lara ulaşmasıdır.

Çalışma etiği, iş dünyasında kâr amaçlı faa-
liyet gösteren kurum ve kişilerin; çalışanlar, 
hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler, kamu ku-
ruluşları ve toplumla ilişkilerinde ve yaptıkları 
işlerde öncelik verdikleri değerler ve üstlen-
dikleri sorumluluklardır.

Toplumları zengin ve mutlu yapan, doğal 
kaynaklardan çok, yetişmiş ve kaliteli insan 
gücü ve bu insan gücünün iyi ve doğru şe-
kilde yönetilmesidir. Bir toplumdaki çalışma 
etiği, o toplumdaki iş gücünün kalitesinin 

önemli bir göstergesidir. Yalnız başına teknik 
bilgi zenginlik ve mutluluk yaratmaya yet-
memektedir. İnsanların çalışmadan zengin 
olmayı hayal ettiği, kısa ve haksız yoldan 
para kazanmanın doğru kabul edildiği bir 
toplumda ticaret hayatının doğru ve adil şe-
kilde gelişmesini bekleyemeyiz.

Tüm dünyada “çalışmak” önemli bir değerdir. 
Bireyler için “çalışmak”, hayatı sürdürmenin 
yanı sıra, kendini gerçekleştirmenin temel 
alanıdır. Dolayısıyla, çalışma etiğini sağlam 
temellere oturtmak hayati önem taşır. İşlet-
melerin ve ülke ekonomisinin sağlam temel-
ler üzerinde yükselmesi için belli etik değer-
lerin kabul görmüş olması gerekir. Çalışanlar 
tarafından bu etik değerlerin takip edilmesi 
her sektörde güven unsurunun temelidir.

Ahilik Kültüründe Çalışma Hayatına 
Yönelik Etik Değerler
Ahi Evran tarafından kurulan Ahilik teşkilatı 
Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı döneminde 
Anadolu’nun vatan olması, Türkleşmesi ve 
İslamlaşmasında büyük rol oynamıştır. An-
cak, Osmanlı devletinin kuruluşundan itiba-
ren Ahilik kavram olarak bir esnaf ve sanat-

etiği konularında pek çok kuralları ve dene-
tim-ceza sistemi bulunmaktadır. Bu yönleri 
ile Ahilik sistemi günümüz iş hayatına uygu-
lanabilecek seviyede pazarlama ve iş etiği 
yapısına sahiptir. 

Ahiliğin temel felsefesi, doğru, güvenilir ve 
emin insan olma bağlamında “insanın eli-
ne, diline, beline sahip olması”dır. Bu yakla-
şım, Ahilerin dünya ve ahiret mutluluğu için 
dengeli bir hayat sürmelerini sağlamıştır. 
Ahilik kültürünün içinde yetişen bireyler, 
dayanışmacı bir ruh yapısına sahiptirler. Ahi-
lik, üretmeden tüketmeye, ihtiyaç fazlasını 
tüketmeye, israfa, güçlünün zayıfı sömür-
mesine, haksız kazanç sağlamaya, insanla-
rı kandırmaya karşı olan bir sistem üzerine 
kurulmuştur.

Elbette, kapitalist sistemin gelişmesiyle iş 
hayatını şekillendiren ahlaki değerler de de-
ğişime uğramıştır. Daima kar etmeyi düstur 
edinen ve sermaye birikimini hedefleyen 
kapitalist düzen ile Ahiliğin temel değerleri 
çelişmektedir. Ahilik teşkilatı ortaçağın ko-
şullarına göre şekillenmiştir; ve fakat içerdiği 
etik değerler günümüz ticaret dünyasında 
da tesis edilmeye çalışılan güven ortamını 

Dosya

Çalışma Etiği ve Ahilik Değerleri
Gizem YAVUZ SOYLU 

Ticaret Uzmanı

Ahi Evran tarafından 
kurulan Ahilik 

teşkilatı Selçuklu, 
Beylikler ve 

Osmanlı döneminde 
Anadolu’nun vatan 
olması, Türkleşmesi 
ve İslamlaşmasında 

büyük rol 
oynamıştır. 

kâr birliği hâline gelmiştir. 

Ahilik teşkilatının kuruluş amacı her ne ka-
dar esnafı korumak gibi görünse de; aslında 
temelinde yatan felsefe çalışmayı, üret-
meyi ve esnaflığı seven, yaptığı işi ahlaklı 
yapan ve insanlara değer veren, müşterisini 
“velinimet” olarak gören bir anlayıştır. Ahilik 
kültüründe etik değerlere ve üretim kalite-
sine büyük önem verilmektedir. Bugün hala 
günümüzde tartışılan, işletme ve pazarlama 
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sağlamayı amaçlamaktadır.

Ahilik kültüründe amaç adil ticaret düzeninin 
kurulmasıdır. Hem ticaret erbabı hem de tü-
keticiler için doğru ve güvenilir bir piyasanın 
varlığı ekonomik gelişmenin olmazsa olmaz 
koşuludur.

Bu sebeple, Ahilik teşkilatına dâhil olacak 
kişinin doğru olması, emeğinin hakkı olan-
dan fazlasını almaması, hakkı olmayana 
göz dikmemesi gerekmektedir. Örneğin, 
Ahi birliklerine giremeyecek olanlar Ahiliğin 
ahlaki kurallarına aykırı davrananlar (falcılık, 
dolandırıcılık vb.) ile mesleğini icra ederken 
ahlaki kuralları çiğneyenlerdir. Böylelikle, bir-
lik mensupları belirli bir misyonu yerine geti-
rirken aynı zamanda ticaret hayatının düzeni 
sağlanmış ve son kertede toplumsal hayatın 
yozlaşmasının önüne geçilmiştir.

İçeriğini İslami kaynaklardan alan fütüvvet-
nâmelerin etkisiyle meydana gelen Ahiliğin 
temel değerlerine bazı kaynaklarda aşağı-
daki şekliyle yer verilmiştir:

• İnsanı sevmek: Ahilik; herhangi bir sını-
fın, zümrenin ya da bir kişinin başkaları 

üzerinde egemenlik kurmasına karşı 
çıkmıştır. 

• Ahiler ve Gençlik: Ahiler çıraklık mües-
sesesi ile gençlerin toplumda yetenek 
ve kabiliyetlerine uygun bir konuma 
ulaşmalarını sağlamayı hedeflemiştir. 

• Kardeşlik: Ahiler, Ahi kardeşlerinin gö-
nüllerini kırmamalı, hoş tutmalı, ihtiyaç 
hâsıl olduğunda maddi ve manevi açı-
dan hizmetinde olmalıdır. 

• Ahiliğe Kabul: Ahilik kurumuna yalnız-
ca esnaf, sanatkârlar ve meslek sahibi 
olanların kabul edilmesi anlayışı mev-
cuttur. Ancak bir kısım fütüvvetnâme-
lerden anlaşıldığı kadarıyla müderris, 
kadı, hatip, hükümdar veya emirler de 
Ahilik kurumuna dâhil olmuştur. 

• Sır sahibi olma ve Saklama: Ahiliğe ait 
ilkelerin yazılı belge haline getirilmemiş 
olması, Ahilerin “sır saklama” anlayışın-
dan kaynaklanmaktadır. Bu sebeple 
Ahiliğe dair yapılan değerlendirmelerin 
geneli kurum dışı kişilerce yapılan anla-
tımlara dayanmaktadır. 

• Gerçekçi ve Uyanık Olma: “Hayal şara-
bıyla kendinden geçmemek” sözüyle 
Ahilerin hayalci bir anlayışa kapılma-
mayı ticari hayatın gerçekçilik gerek-
tiren koşullarından kopmamayı ilke 
edindiği görülmektedir. 

• Cömertlik: Ahiler dünya malına çok 
fazla değer vermemeli, kazancını muh-
taç kimseler ile paylaşmalıdır. Öyle bir 
anlayışla, bu paylaşma işini gerçekleş-
tirilmeli ki insanları minnet altında bı-
rakmamalı, övgü de dâhil olmak üzere 
karşılık beklemeden yapmalıdır. 

• Tevazu ve Kanaat: Ahi kanaatkâr olma-
lı, elinde olanla yetinmeli ve her türlü 
dünya hırsından kendini arındırmalıdır. 
Kimseyi küçük görmemeli, herkese 
saygı duymalıdır. 

• Misafirperverlik: Ahilerin sofrası daima 
açık tutulmalıdır. Ahi, misafirlerini ağır-
lamak ve hizmet etmek için elinden 
gelenin en iyisini yapmalı, her türlü 
sıkıntıya katlanmalı, onların rahatı, hu-
zuru ve istirahatini temin etmeli, ilerde 
ihtiyaç duyulabilecek şeyler de dâhil 
olmak üzere içinden gelerek, esirge-
meksizin cömertçe vermelidir. 

• Yardımlaşma: Ahi, zorda kalmış insanla-

rın yardımına koşmalıdır. 
• Ahlak: Ahilerin anlayışına göre, hem 

kişi, hem de meslek ahlakı en öncelikli 
ilkelerdendir. Çünkü bütün meziyetler 
ahlak ile sürekli ve kalıcıdır. 

• Eğitim ve Çalışma: Ahilikte eğitim dai-
ma en öncelikli konuların başında gel-
mektedir. Üretilen malların kalitesinin 
korunması açısından mesleki eğitime 
bilhassa önem verilmiş; ocağa kabul 
edilen gencin hem mesleki hem de ah-
laki eğitimi üstlenilmiştir.

Görüldüğü üzere, Ahilik teşkilatı meslek 
mensuplarını öncelikle insan olarak görmek-
te ve toplumsal hayatın devamlılığı açısın-
dan güzel ahlaklı birer fert olarak yetişmele-
rini amaç edinmektedir.

Sonuç

Sürekli daha fazla kazanç elde etmeyi ve 
sermaye birikimini amaçlayan ticari düzen 
günümüzde sürdürülebilirlik açısından sor-
gulanmaktadır. Dünya, gerek çevre gerek-
se de sağlık sorunlarıyla uğraşırken üretim 
anlayışımızı ve tüketim kalıplarımızı gözden 
geçirmek yaşam koşullarımızın iyileşmesi 
açısından fayda sağlayacaktır.

Günümüzün ticari ahlak anlayışı değişmiş 
de olsa, tarihsel kökleri kuvvetli bir millet ola-
rak geriye dönüp baktığımızda çalışma etiği 
açısından temel ölçütleri belirleyen ahilik 
kültürümüz hala başvurabileceğimiz önemli 
bir kaynaktır. Doğruluk, adillik, cömertlik gibi 
etik kurallar zamana ve mekâna göre deği-
şen ahlaki değerlerin dışında kalmakta ve 
ticaretle uğraşan kimselere dalgalı denizler-
de bile yol gösteren birer deniz feneri işlevi 
görmektedir.
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Başta Koronavirüs salgınının esnaf, 
sanatkâr ve kooperatifler üzerindeki 
etkilerine dair her iki Bakanlık tarafın-
dan yürütülen çalışmaların ele alındı-
ğı görüşmede, aynı zamanda güven-
lik, göç, doğal afet gibi nedenlerden 
etkilenen işletmelerin durumları da 
masaya yatırıldı. 

Erkan, görüşmede yeni tip koronavi-
rüs salgınının halk sağlığı açısından 
oluşturduğu riski yönetebilmek adına 
alınan tedbir ve kısıtlamaların esnaf, 
sanatkâr ve kooperatif işletmeleri 
üzerindeki etkileri hakkında İçişleri 
Bakanı Soylu’ya bilgi verdi. Ülke olarak 
normalleşme sürecine geçilmesiyle 
beraber; işletmelerin çalışma, ticaret 
ve iş hayatı içindeki faaliyetlerinin de 
normalleşmeye başlamasına yönelik 
atılan adımların değerlendirildiği gö-
rüşmede, her iki Bakanlığın bu konu-
da gelecekte yürüteceği politikalar 
istişare edildi. 

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkâr-
lar ve Kooperatifçilik Genel Müdü-
rü Necmettin Erkan, gerek esnaf, 
sanatkâr ve kooperatiflere ilişkin 
istişarelerde bulunmak gerekse 
pandemi sürecinde bu kesimin 
mevcut durumu hakkında bilgi 
alışverişinde bulunmak amacıyla 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu 
makamında ziyaret etti. Erkan, 
ziyaretinde Ticaret Bakanlığı ve 
İçişleri Bakanlığının bu kesime 
yönelik müşterek çalıştığı konu-
lara yönelik olarak Bakan Soylu 
ile istişarelerde bulundu. 

Görüşmede pandemi sürecinin yanı 
sıra; güneydoğu ve doğu illerimizde 
terör unsurlarının temizlenmesiyle bu 
bölgelerde yaşanan iktisadi canlan-
manın işletmeler açısından getirdiği 
fırsatlar, geçici koruma statüsünde 
ülkemize gelen kişilerin ülkemizde-
ki çalışma hayatına uyum sürecinin 
esnaf, sanatkâr ve kooperatifler üze-
rindeki etkileri, 2020 yılının başında 

Malatya ve Elazığ illerimizde yaşanan 
depremden olumsuz etkilenen işlet-
melere yönelik alınan tedbirlerin ne-
ticeleri gibi konular da değerlendirildi.

Ahiname Dergisi’nin 9’uncu sayısında 
röportajı bulunması nedeniyle Soy-
lu’ya dergi takdim eden Erkan, ken-
dilerine bir de Ahilik Sancağı hediye 
etti.

Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin 
Erkan’dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Ziyaret

Haber
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Koronavirüs pandemisinin KOBİ’lerin 
ticaret faaliyetleri üzerindeki olumsuz 
etkilerini azaltmak ve e-ticaretin im-
kanlarından en etkin şekilde fayda-
lanmalarını mümkün kılmak amacıyla 
Ticaret Bakanlığı tarafından “E-Ticaret 
Olarak KOBİ’lerin Yanındayız” dayanış-
ma kampanyası hayata geçirildi.

Kampanyanın tanıtımına yönelik ola-
rak gerçekleştirilen “E-Ticaret Olarak 
KOBİ’lerin Yanındayız Dayanışma Kam-
panyası Dijital Lansman Toplantısı” Ti-
caret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Esnaf Sanatkârlar ve Ko-
operatifçilik Genel Müdürü Necmettin 
Erkan ile Bakanlık birim yöneticileri ve 
e-ticaret sitelerinin üst düzey temsilci-
lerinin katılımıyla yapıldı. 

Video konferans yöntemiyle gerçek-
leştirilen toplantıda konuşan Bakan 
Pekcan, “E-Ticaret Olarak KOBİ’lerin 

Yanındayız” kampanyasının daha fazla 
KOBİ’yi e-ticaretle tanıştırmanın yanı 
sıra internet ve e-ticaretin daha nitelikli 
kullanılmasını teşvik etmeyi amaçladı-
ğını belirterek, “Kampanya sayesinde 
pazarlama sıkıntısı çeken küçük işlet-
melerimize çözüm getirmeyi hedefli-
yoruz.” dedi.

Bakanlık hizmetlerinde de dijitalleşme 
ve otomasyona önem verdiklerini ve 
çalışmalarını güncellediklerini dile ge-
tiren Pekcan, “Gümrüklerdeki hizmet-
lerimizden devlet desteklerine, esnaf-
larımıza verdiğimiz idari hizmetlerden 
tüm vatandaşlarımıza sağladığımız 
eğitim destek hizmetlerine kadar faa-
liyet gösterdiğimiz hemen her alanda 
dijital teknolojileri en etkin kullanan ku-
rumlardan biri olmanın memnuniyetini 
yaşıyoruz.” diye konuştu.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgı-
nının, dijital ekonomiye uyum sağ-

E-Ticaret Olarak KOBİ’lerin Yanındayız 
Kampanyasının Lansmanı Gerçekleştirildi

Haber

akademiye 17 bin 238 kişinin kayıt 
yaptırdığını ve 2 bin 345 kişinin eği-
timleri tamamlayarak sertifikalarını 
aldığını bildirdi. Pekcan, “Ulusal Kadın 
İhracatçı Network Platformu” ile “Me-
lek Yatırımcı Ağı” projeleri için de ça-
lışmaların sürdürüldüğünü dile getirdi.

Pekcan, “E-Ticaret Olarak KOBİ’lerin Ya-
nındayız” kampanyasının daha fazla 
KOBİ’yi e-ticaretle tanıştırmanın yanı 
sıra internet ve e-ticaretin daha nite-
likli kullanılmasını teşvik etmeyi amaç-
ladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu kampanya sayesinde pazarlama 
sıkıntısı çeken küçük işletmelerimize 
çözüm getirmeyi amaçlıyoruz. KO-
Bİ’lerimizin e-ticaret sayesinde 
büyümesini ve kurumsal-
laşmasını, emeklerinin 
karşılığını alabilme-
lerini arzu ediyoruz. 
Yerel ürünlerin ve 
yerel üreticilerin 
e-ticaret saye-
sinde ürünlerini 
etkinlikle pazarla-
yabilmelerini, katma 
değer elde etmelerini 
ümit ediyoruz.”

Kampanyanın hedeflerine ulaşması 
için Bakanlık olarak projenin takipçisi 
olacaklarını vurgulayan Pekcan, “KO-
Bİ’lerimizi bu kampanyanın getirdiği 
imkanlardan faydalanmaya davet edi-
yorum. Tüm firmalarımızı, KOBİ’lerimizi 
her zaman e-ticaret olanaklarını irde-
lemeye, dijital teknolojileri takip etme-
ye davet ediyorum. Ticaret Bakanlığı 
olarak her zaman firmalarımızın des-
tekçisi olmaya devam edeceğiz.” dedi.

E-ticaretin, işletmelerin küresel ölçek-
teki potansiyel müşterilere kapsamlı, 
hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmele-
ri için büyük imkânlar sağladığını dile 
getiren Pekcan, şu değerlendirmede 
bulundu:

“Vatandaşlarımızın e-ticarete duydu-

ğu ilgi giderek artmakta. Yine bu çer-
çevede ülkemizde çevrim içi platform 
sağlayıcılarından ödeme sistemlerine 
ve lojistik dağıtım sağlayıcılarına ka-
dar sistemin tüm unsurlarıyla güçlü 
biçimde geliştiğini yerli firmalarımızın 
çoğaldığını memnuniyetle görüyoruz. 
Vatandaşlarımızın internet kullanım 
eğilimini, ülkemizin jeopolitik strate-
jik konumunu ve özellikle de genç ve 
dinamik nüfusumuzu dikkate aldığı-
mızda Türkiye’nin küresel e-ticaret 
pazarında önemli ve belirleyici bir ak-
tör olabileceğini değerlendirmek güç 
değil.”

Pekcan, Bakanlık olarak doğrudan 
e-ticaret alanına yoğunlaşan 

önemli çalışmalar yaptık-
larına işaret ederek, 

bu alana duyulan 
güvenin artırıl-
masına yönelik 
Elektronik Ti-
caret Bilgi Sis-
temi’ni (ETBİS) 
oluşturduklarını 

kaydetti. E-ti-
carette güvenilir 

olmanın önemine 
dikkati çeken Pekcan, 

“e-ticaret yapanların sayısının ve 
e-ticaret hacminin artırılabilmesi için 
tüketicilerin güven algılarının gözetil-
mesi gerekmektedir.” diye konuştu.

Pekcan, kampanya kapsamında, e-ti-
caret siteleri, altyapı sağlayıcıları ve 
ödeme kuruluşlarının e-ticaret sitele-
rine üye olacak veya mevcut e-ticaret 
faaliyetlerini artıracak KOBİ’lere finan-
sal ve teknik anlamda yeni kolaylıklar 
sağlayacağını belirterek, kampanyaya 
destek veren sektör kuruluşlarına te-
şekkür etti.

Kampanyaya 16 elektronik ticaret site-
si, 3 elektronik ticaret altyapı sağlayı-
cısı, 2 sanal market, 1 sanal yemek ser-
visi, 2 ödeme kuruluşu ve 1 sivil toplum 
kuruluşu destek veriyor. 

layabilmenin önemini bir kez daha 
gösterdiğini ifade eden Pekcan, ülke 
ekonomisinin dijital bir ekonomi olma 
yolundaki ilerleyişine katkı sunmaya 
devam edeceklerini söyledi.

Pekcan, makine öğrenmesi, blok zincir 
gibi yenilikçi alanlarda proje ve uygula-
malar geliştirmeyi sürdürdüklerini be-
lirterek, “Birçok ülkenin aksine biz yeni 
nesil teknolojilerde bekle gör yaklaşımı 
yerine, proaktif bir şekilde, seçenekle-
rimizi özel sektörle beraber değerlen-
diriyoruz.” ifadesini kullandı.

Sanal ticaret heyeti ve sanal fuar gibi 
uygulamaları da hayata geçirmeye 
başladıklarını anlatan Pekcan, Kovid-19 
salgını sonrası dönem için yenilikçi 
yaklaşımların altyapısını şimdiden kur-
duklarını kaydetti.

Pekcan, Sanal Ticaret Akademisi plat-
formuna da değinerek, bugüne kadar 

Kampanyanın tanıtımına yönelik olarak gerçekleştirilen “E-Ticaret Olarak KOBİ’lerin Yanındayız 
Dayanışma Kampanyası Dijital Lansman Toplantısı” Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Esnaf Sanatkârlar ve Kooperatifçilik 
Genel Müdürü Necmettin Erkan ile Bakanlık birim yöneticileri ve e-ticaret sitelerinin üst düzey 
temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. 

Sanal ticaret heyeti 
ve sanal fuar gibi 

uygulamaları da hayata 
geçirmeye başladıklarını 
anlatan Pekcan, Kovid-19 

salgını sonrası dönem için 
yenilikçi yaklaşımların 

altyapısını şimdiden 
kurduklarını kaydetti.
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Esnaf ve sanatkârların sicil ve oda ka-
yıtlarını tutmak ve işlemlerin elektro-
nik ortamda yürütülmesini sağlamak 
amacıyla 2005’te hizmete sunulan 
Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sistemi’nin 
(ESBİS) günün teknolojisi ve yeni mev-
zuata uyumlu hali yeni özellikleriyle 
2020 yılında kullanıma açıldı.

Esnaf ve sanatkârların sicil ve oda iş-
lemlerinin ülke genelinde elektronik 
ortamda yürütüldüğü ESBİS yazılımı-
nın güncel versiyonunun yanı sıra Es-
naf Rehberi Mobil Uygulaması, Coğrafi 
Bilgi Sistemi ve Meslek Kuruluşlarına 
Yönelik Kurumsal Kaynak Yönetim Sis-
temi olmak üzere üç yeni yazılım da 
devreye girdi.

YENİLENEN ESBİS

Yenilenen altyapısı ile ESBİS, kâğıt 
ortamında yapılan işlem sayısını 
azaltacak ve işletmelere zaman ka-
zandıracak. 

Yenilenen ESBİS’e e-devlet doğrula-
ması ile esnaf ve sanatkârlar da erişim 
sağlayarak işyeri açılış, işyeri kapanış 
ön başvurularını, üyelik bilgileri, aidat 
bilgileri ve belge görüntüleme gibi 
işlemlerini internet üzerinden yapabi-
liyor. Daha önce esnaf ve sanatkâr sicil 
müdürlükleri tarafından kullanılmaya 
başlanan e-imza uygulaması esnaf ve 
sanatkâr odalarında da kullanılmaya 
başlandı. 

Mevcut durumda yalnızca Halk Banka-
sı ile çalışan ödeme altyapısı, tüm PTT 
şubelerinde de entegre olarak çalışa-

Esnaf Ve Sanatkâr Bilgi Sisteminde Yapılan 
Yenilikler Esnaf ve Sanatkârların Hayatını 
Kolaylaştırıyor

Haber

Geliştirilen projeler kapsamında Tica-
ret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan 
Coğrafi Bilgi Sistemi, esnaf ve sanat-
kâr işletmelerine ilişkin veriler ile sü-
rekli güncellenen yüzlerce istatistiki 
verinin harmanlandığı ve çok yönlü 
coğrafi raporlar üretecek bir sistem 
olarak kurgulandı. 

Konum bazlı analizler yapabilen siste-
min sektörel ve bölgesel bazda esnaf 
ve sanatkâr politikalarına yön verme-
de katkı sağlaması hedefleniyor.

MESLEK KURULUŞLARINA 
YÖNELİK KURUMSAL KAYNAK 
YÖNETİM SİSTEMİ

Esnaf ve Sanatkâr Meslek Kuru-
luşlarına Yönelik Kurumsal Kaynak 
Planlama Altyapısı ile meslek kuru-
luşları, kurumsal kaynak planlama 
ve yönetim süreçlerini elektronik 
olarak tutabilecek.

2020 yılında pilot uygulaması dev-
reye giren ve meslek kuruluşlarına 
yönelik olarak geliştirilen sistem ile 
meslek kuruluşları, kurumsal kay-
nak planlama ve yönetim süreçlerini 
elektronik olarak tutabilecek, ülke 
genelinde tüm meslek kuruluşlarında 
kayıtlar aynı standartta kolay bir şe-
kilde tutulacak ve meslek kuruluşları-
nın kaynakları daha etkin kullanılacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından hayata 
geçirilen ESBİS uygulamaları, esna-
fımızın hayatını kolaylaştıracak, giri-
şimciler daha kolay ticaret yaparken 
daha çok kazanacak.

bilecek altyapıya kavuştu. Yeni ESBİS 
ile esnaf ve sanatkâr meslek kuruluş-
larının tamamının kendine ait web si-
teleri ile internette görünür olması ve 
kendi faaliyetlerine yönelik üyelerine 
bilgi vermeleri, güncel gelişmeler hak-
kında paylaşımda bulunmaları müm-
kün hale geldi.

ESNAF REHBERİ MOBİL 
UYGULAMASI 

Esnaf Rehberi Mobil Uygulaması ile 
vatandaşlarımız esnaf ve sanatkâr-
lara daha kolay ulaşacak.

Yeni devreye giren projelerden Esnaf 
Rehberi Mobil Uygulaması, vatandaş-
larımızın da hayatına dokunacak bir 
uygulama olarak kullanıma açıldı. Bu 
uygulama sayesinde vatandaşlarımız 
ihtiyaç duydukları sektördeki esnaf 
ve sanatkârı, adres, konum ve ileti-
şim bilgileri ile bulabiliyor ve isterse 
harita uygulaması ile bulduğu esnaf 
ve sanatkâr işletmesine yönlendirme 
yapabiliyor.

Uygulamayı kullanan vatandaşlarımız 
örneğin kendisine en yakın elektrikçi, 
terzi ya da lokantayı bu uygulama-
dan arayarak, hızlıca bulabiliyor. Bu 
özellikleriyle yeni uygulama, hem 
vatandaşa hem esnafa rehber olmayı 
hedefliyor. Esnaf ve sanatkârlar, uy-
gulama üzerinden aidat ve vize borç-
larını görüntüleyebiliyor, ESBİS’ten ve-
rilen e-imzalı belgelerine erişebiliyor. 

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ 

Esnaf ve sanatkâr politikalarına 
katkı sunacak Coğrafi Bilgi Sistemi 
devreye giriyor 

Ticaret Bakanlığı tarafından esnaf ve sanatkârlara yönelik olarak geliştirilen dört yeni bilgi sistemi 
2020 yılı itibariyle hayata geçirildi.

Konum bazlı analizler yapabilen sistemin sektörel ve 
bölgesel bazda esnaf ve sanatkâr politikalarına yön 

vermede katkı sağlaması hedefleniyor.
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Ahilik kültürünün tanıtılması, yay-
gınlaştırılması ve gelecek kuşaklara 
aktarılması konusunda planlamaların 
yapıldığı ve atılan adımların değer-
lendirildiği Ahilik Kutlamaları Merkez 
Yürütme Kurulu; Ahilik Haftası Kutla-
maları Yönetmeliği gereğince her yıl 
Şubat, Mayıs, Ağustos ve Ekim ayla-
rında olmak üzere yılda dört defa top-
lanıyor

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Ahilik 
Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu, 
04.06.2020 tarihinde Esnaf, Sanat-
kârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdü-
rü Necmettin Erkan’ın başkanlığında 
toplandı. Toplantıya Genel Müdür 

Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu 
Toplantısı Gerçekleştirildi

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu, 04.06.2020 tarihinde Esnaf, 
Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan’ın başkanlığında toplandı. Toplantıya Genel 
Müdür Yardımcısı Ekrem Alper Bozkurt, Daire Başkanı Çağatay Yasin Karaboğa ile MYK üyesi kurum ve 
kuruluşların temsilcileri katıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına karşı piyasa dengesini ve 
tüketicileri korumaya yönelik incelemeleri yaparak gerekli tedbirleri almak, bu tedbirlerin uygulanmasını 
sağlamak üzere denetim ve incelemelerde bulunmak ve gerektiğinde idari para cezası uygulamak üzere 
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturuldu. 

Yardımcısı Ekrem Alper Bozkurt, Daire 
Başkanı Çağatay Yasin Karaboğa ile 
MYK üyesi kurum ve kuruluşların tem-
silcileri katıldı.

Toplantının ana gündemi 2020 yılının 
Eylül ayında Kırşehir merkez olmak 
üzere 81 ilde gerçekleştirilecek olan 
33. Ahilik Haftası Kutlamaları oldu. Söz 
konusu kutlamalara ilişkin Kırşehir Va-
lisi başkanlığında toplanan Kırşehir İl 
Kutlama Komitesi tarafından hazırla-
nan taslak kutlama programı ve büt-
çesi ayrıntılı olarak ele alındı.

Toplantıda; 33. Ahilik Haftası Kutlama-
larında pandemi süreci nedeniyle ele 
alınacak tedbirler değerlendirildi. Yılın 

Haksız Fiyat Değerlendirme 
Kurulu Oluşturuldu

Kurul, 17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Ko-
ronavirüs (Covid-19) Salgınının Eko-
nomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin 
Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun ile 6585 sayılı Peraken-
de Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanununda yapılan değişiklikle teşkil 
edildi. 

Kurulun oluşumu, gö-
rev ve yetkileri ile fa-
hiş fiyat artışı ve stok-
çuluk uygulamalarının 
denetlenmesine ve 
idari para cezalarının 
uygulanmasına ilişkin 
usul ve esaslar, Ticaret 
Bakanlığınca hazırla-
nan, 28 Mayıs 2020 
tarihli ve 31138 sayılı 
Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe 
giren Haksız Fiyat De-
ğerlendirme Kurulu Yönetmeliği ile 
belirlendi.

Yönetmelikle olağanüstü hal, afet ve 
ekonomik dalgalanma dönemleri ile 
diğer acil durumlarda kamunun bes-
lenme, sağlıklı yaşama ve korunma 
gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak 
için zorunlu olan mal ve hizmetlerde 
haklı bir sebebe dayanmaksızın yapı-
lan aşırı ve adil olmayan artışlar fahiş 
fiyat artışı olarak kurul gündemine 
alınarak incelemeye tabi tutuluyor. 

Yine özellikle olağanüstü dönem-
lerde, piyasada darlık yaratılması-
na, piyasa dengesinin bozulmasına, 
serbest rekabetin zarar görmesine 
ve tüketicilerin mallara ulaşmasının 
engellenmesine sebep olan stok-
çuluk faaliyetlerine yönelik gerekli 
tedbirlerin alınması ve bu eylemlere 
tevessül edenler hakkında idari yap-
tırım uygulanabilmesi kurulun görev 
ve yetkileri arasında yer alıyor.

Bu kapsamda, kurul tarafından 6585 
sayılı Kanunun 18’inci maddesinin 
birinci fıkrasının (ı) bendi çerçeve-
sinde fahiş fiyat artışı yapan üretici, 
tedarikçi ve perakende işletmeler 
hakkında on bin Türk Lirası’ndan yüz 
bin Türk Lirası’na kadar, stokçuluk ya-
panlar için ise elli bin Türk Lirası’ndan 
beş yüz bin Türk Lirası’na kadar idari 
para cezası uygulanabiliyor.

Resen veya şikâyet üzerine yapılan 
denetimlerde üretici, tedarikçi ve pe-

rakende işletmelerden savunmaları 
alınmadan idari para cezası uygu-
lanmayacak olup Yönetmeliğe göre, 
idari para cezasının belirlenmesinde; 
işlenen fiilin ağırlığı ve haksızlık içe-
riği, işletmenin türü, büyüklüğü ve 
bulunduğu sektör, fahiş fiyat artışı 
ve stokçuluk faaliyetinden sağlanan 
menfaat ile daha önce aynı konuda 
idari para cezası uygulanıp uygulan-
madığı gibi hususlar dikkate alınıyor.

Böylece, olağandışı durum-
larda tüketicinin gereksi-
nim duyduğu temel mal 
ve hizmetlerde fahiş fiyat 
artışı ve stokçuluk yaparak 
mağduriyetlere neden olan 
fırsatçılar hakkında Haksız 
Fiyat Değerlendirme Kurulu 
caydırıcı ve önleyici ted-
birlerin süratle alınabilmesi 
için önemli bir görevi ifa 
ediyor.

Toplam 13 üyeden oluşan 
kurulda, Ticaret Bakanlığını 

temsilen dört; Adalet Bakanlığı, Ha-
zine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Or-
man Bakanlığını temsilen birer üye 
yer alıyor. Kurulda sivil toplum ve özel 
sektörü temsilen ise Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârları Konfederasyonu, üretici 
ve tüketici örgütleri ile perakende 
sektöründen birer üye bulunuyor.

Ahisi, Kalfası ve Çırağının seçileceği 
bir sonraki toplantıda kurula sunmak 
üzere 81 ilin Ahisi, Kalfası ve Çırağı ara-
sından 10 Ahi, 10 Kalfa ve 10 Çırağın se-
çilmesi hususunda Esnaf, Sanatkârlar 
ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne 
yetki verildi. Ahi Evran Üniversitesi 
Rektörlüğünün sorumluluğunda ger-
çekleştirilecek “Ahiliğin Günümüze 
Yansımaları” konulu Uluslararası Ahilik 
Sempozyumu ele alındı. Kırşehir’de 
yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının 
33. Ahilik Haftası Kutlamalarında üst-
leneceği görevler görüşüldü. Toplantı, 
kurul üyelerinin genel değerlendirme-
lerini sunmalarının ardından sona erdi.
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Ülkemizdeki kooperatiflerin kurumsal 
ve ekonomik yapılarını güçlendirmek 
adına üniversitelerle iş birliğinde yü-
rütülecek olan “Kooperatifçilik Sektör 
Analizi” projesinin ilk toplantısı 1 Hazi-
ran 2020 tarihinde Esnaf, Sanatkârlar 
ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü 
toplantı salonunda, Genel Müdür Nec-
mettin Erkan başkanlığında, Genel 
Müdür Yardımcısı Eyüp Aksoy, Daire 
Başkanı Damla Ebru Aktaş  ve projeyi 
yürütecek olan akademisyenlerin ka-
tılımıyla gerçekleştirildi. 

Proje ile kooperatiflerin faaliyet gös-
terdikleri sektörlerde karşılaştıkları 
sorunları tespit etmek, kooperatifleri 
sosyal ve ekonomik hayatın önemli 
aktörleri haline getirmek için 2023 
vizyonu doğrultusunda belirlemek, 
uygulanabilir politikalar üretmek ve 
karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri 
getirmek amaçlanıyor. 

Söz konusu proje kapsamında, ülke-
mizde faaliyet gösteren kooperatifler 
sektörel bazda (6 sektör) incelenerek 
yurt içi mevcut durum analizi ve yazılı 
kaynak taraması yapılması, sektörler-
deki sorunların tespit edilmesi, koope-
ratif ortakları ile odak grup toplantıları 
gerçekleştirilmesi, anket çalışmaları 
ve yurt dışı iyi örnek uygulamaları in-
celemeleri yapılması planlanıyor.

Çalışmalar kapsamında Esnaf, Sanat-

Kooperatifçilik Sektör Analizi Projesi İlk 
Toplantısı Gerçekleştirildi

Proje ile kooperatiflerin faaliyet gösterdikleri sektörlerde karşılaştıkları sorunları tespit etmek, kooperatifleri 
sosyal ve ekonomik hayatın önemli aktörleri haline getirmek için 2023 vizyonu doğrultusunda belirlemek, 
uygulanabilir politikalar üretmek ve karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri getirmek amaçlanıyor. 

kârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür-
lüğü ve akademisyenlerden oluşan 
proje ekibi ile iyi uygulama örneği 
olarak belirlenen kooperatiflerin yet-
kilileri arasında Haziran ayından itiba-
ren video konferans yöntemiyle gö-
rüşmeler gerçekleştirilmeye başlandı. 
Bu görüşmelerin neticesinde ortaya 
çıkan sonuçlar kayıt altına alınarak 
ilgili kooperatifler özelinde çalışmalar 
yoğunlaştırıldı. Söz konusu çalışma-
lar dâhilinde, ülkemizde faaliyet gös-
teren kooperatiflere ilişkin Yurt İçi İyi 
Uygulama Örnekleri Raporu’nun hazır-
lanması çalışmaları devam ediyor. 

Kooperatifçilik Sektör Analizi çalışma-
ları çerçevesinde ayrıca Türkiye’de 
faaliyet gösteren kooperatiflerin so-
runlarını ve bunlara yönelik çözüm 
önerilerini daha somut şekilde ortaya 
koyabilmek ve sektöre ilişkin sağ-
lıklı veriler elde edebilmek amacıyla 
kooperatif yöneticileri ile ortaklarına 
yönelik gerçekleştirilen anket ça-
lışmaları ve ortaya çıkan sonuçların 
raporlanması çalışmaları da sürdürü-
lüyor.



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

Ahi Evran-ı Veli


