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Takdim

Ahilik, ister ticaretle uğraşıyor olsun, ister başka bir işle; işini 

iyi yapmaya, doğru insan olmaya, Hakk’ın rızasını gözetmeye 

değer veren her insan için yol gösterici bir değerler bütünü-

dür. Evrensel ahlak ilkeleriyle dünyayı aydınlatan Ahilik gibi 

değerlerimiz, yüz yıllar boyunca bizi biz yapan medeniye-

timizin temelini oluşturmuş ve geleceğimize ışık tutmuştur. 

Bilindiği üzere, içinde bulunduğumuz yıl, medeniyetimizin 

temel direklerinden olan Ahilik kültür ve teşkilatının kurucu-

su Ahi Evran-ı Veli’nin 850’nci yıl dönümü olması dolayısıyla 

Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla “Ahi Evran Yılı” ilan edildi. 

Bizler de Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlü-

ğü olarak, asli görevlerimizden biri olan Ahilik kültürünü ya-

şatmak, tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak adına büyük 

önem taşıyan söz konusu karar doğrultusunda kapsamlı bir 

çalışma başlattık. Ahiname dergimizin bu sayısında ayrıntı-

larına yer verdiğimiz karar kapsamında, yıl boyunca Ahiliği ve 

Ahi Evran-ı Veli’yi tanıtmak ve bize miras bıraktığı değerleri 

yaşatmak adına birçok proje ve etkinlik hayata geçireceğiz.

2020 yılı mart ayından bu yana tüm dünyaya yayılarak 

hayatlarımızı önemli ölçüde etkisi altına alan Koronavirüs 

salgınını önlemek ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak 

adına Devletimizce alınan tedbirler, halkın tüm kesimlerini 

olduğu gibi Genel Müdürlüğümüzün sorumlu olduğu esnaf 

ve sanatkârlarımızın iş hayatlarını da kaçınılmaz olarak etki-

ledi. Salgının ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren, Devlet 

olarak pandemi sürecinin esnaf ve sanatkârlarımız üzerin-

deki etkilerini azaltmak adına birçok destek mekanizmasını 

hayata geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve ko-

ordinasyonuyla ilgili tüm kurumlar olarak bu alanda hayata 

geçirdiğimiz destek çalışmaları hakkında bizzat kendilerinin 

kamuoyuna yaptığı açıklamalara ilişkin haberler dergimizin 

bu sayısında geniş yer tutuyor.

Ayrıca, Bakanlık olarak esnaf ve sanatkârlarımızın ticari ha-

yatlarını sürdürmelerini ve işlerini kısıtlayan pandemi ted-

birlerinden asgari düzeyde etkilenmelerini sağlamak adına 

sürecin başından bu yana çalışmalarımızı titizlik ve özveriyle 

yürüttük. Çalışmalarımız neticesinde, salgından etkilenen 

her bir esnaf ve sanatkâr meslek kolunu tespit ederek, bu 

meslek kollarına yönelik gelir kaybı ve kira hibe desteklerini 

hayata geçirdik. Üç ay süreyle bir milyonun üzerinde esnaf 

ve sanatkârımızın faydalandığı söz konusu destekleri, mayıs 

ayında yürürlüğe konan tam kapanma tedbirleri nedeniyle 

bir ay daha uzattık. Öte yandan, yine büyük miktarda kamu 

kaynağını esnaf ve sanatkârımızın hizmetine sunmak sure-

tiyle, meslek koluna göre 3.000 ve 5.000 Türk Lirası tutarın-

daki hibe desteği programını yürürlüğe koyduk. Bahse konu 

tüm bu desteklere ilişkin haberlere de dergimizin bu sayısın-

da geniş yer verdik.

Söz konusu haberlerin yanı sıra, her sayıda olduğu gibi Ahi-

name dergisinin bu sayısında da röportaj, il ve meslek ta-

nıtımı, Bakanlığımız çalışanlarınca ve akademisyenlerce 

hazırlanan makaleler, editoryal içerikler ve Genel Müdürlüğü-

müzden haberler yer alıyor. Bu kapsamda, dergimizin 13’üncü 

sayısında Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve 

Sanatkârları Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ ile yaptığı-

mız röportaj ile Aksaray ilimizin tanıtımına yer verdik.

Her sayısını özveriyle hazırladığımız Ahiname Dergisi’nin 

13’üncü sayısının tüm okuyucularına fayda sağlamasını te-

menni ediyor, derginin hazırlanmasında emeği geçen mesai 

arkadaşlarıma teşekkür 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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8 9

Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

17 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nın 

ardından yaptığı açıklamada, koronavirüs 

salgını nedeniyle ticari faaliyetleri 

olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar 

ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe 

destek programını kamuoyuna duyurdu.

Erdoğan, pandemi sürecinin 

gidişatından, dünya gündeminden ve 

Türkiye ekonomisinin genel durumundan 

bahsettiği açıklamasında, bu süreçte 

vatandaşlara sağlanan kaynaklara 

değinerek şöyle konuştu:

“Esnafımıza verdiğimiz ciro ve 

kira desteğinden 1 milyon 200 bin 

vatandaşımız yararlandı. Vergi 

indirimleriyle, yani devletin 26 milyar 

lirayı bulan alacağından vazgeçerek pek 

çok sektöre destek olduk. Kısa çalışma 

ödeneğinden 3 milyon 768 bin, işsizlik 

ödeneğinden 1 milyonun üzerinde, 

nakdi ücret desteğinden de 2 milyon 

806 bin vatandaşımız faydalanmıştır. 

Bu desteklerin tutarı şimdiden 55 milyar 

lirayı bulmuştur. Haziran sonu itibariyle 

de 67 milyar liraya ulaşacaktır. Sosyal 

destek programlarıyla 5 milyonun 

üzerinde haneye çeşitli defalar 

doğrudan nakit yardımı yaptık. Merkezi 

yönetim bütçesiyle birlikte tüm bu nakdi 

ödemelerin tutarı şimdiden –bu rakama 

lütfen dikkat edin- 134 milyar lira olarak 

gerçekleşirken, bu rakam haziran sonu 

da 181 milyar lirayı bulacaktır.

Bankacılık sektörümüzün esnaflarımıza, 

KOBİ’lerimize, ihracatçılarımıza ve 

vatandaşlarımıza verdikleri kredileri Kredi 

Garanti Fonu vasıtasıyla kolaylaştırdık. 

Bugüne kadar 400 bine yakın firmanın, 

8 milyon vatandaşımızın ve 848 bin 

esnafımızın faydalandığı uygun maliyetli 

bu kredilerin toplamı 315 milyar lirayı 

aşmıştır.

Ayrıca, Tarım Kredi Kooperatiflerinin, 

esnafların, mükelleflerin vergi ve sigorta 

primi ertelemeleri ve borç yeniden 

yapılandırmalarıyla her kesimden 

insanımızı rahatlattık. Bugüne kadar 206 

milyar lirayı bulan borç ertelemelerinin 

tutarı yıl sonunda 219 milyar liraya 

ulaşacaktır. Böylece salgının başladığı 

günden bu yana toplamda 661 milyar 

liralık bir kaynağı insanımızın emrine 

vermiş olduk.”

Erdoğan, konuşmasının devamında 

esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi 

tacirlere yönelik yeni hibe destek 

programının müjdesini vererek, konuya 

ilişkin şunları söyledi:

“Bu hibe programıyla salgın tedbirleri 

sebebiyle işlerine ara vermek 

mecburiyetinde kalan esnaflarımıza iki 

grup hâlinde destek olmayı amaçlıyoruz.

Birinci grupta; kahvehane, kafe, çay 

bahçesi gibi yerler ile okul ve personel 

servisleri, düğün salonları, öğrenci 

yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet 

kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi 

işletmeler yer almaktadır. Sayıları 

toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere 

bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe 

ödemeleri yapacağız.

Destek vereceğimiz ikinci grupta ise 

bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle 

uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi 

teçhizatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, 

oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, 

oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya 

satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, 

kalaycılar, ayakkabıcılar, tuhafiyeciler, 

zücaciyeciler, kurs işletmecileri yer 

almaktadır. Bu gruba daha önceki 

destek ödemelerinden yararlanan 

lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, 

terziler, berberler, taksici, minibüsçü ve 

otobüsçüler ile pazarcılar da dâhildir. 

Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın 

işletmemizi kapsayan bu gruptaki 

vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 

bin lira hibe ödemesi vereceğiz.

Böylece iki ayrı grup hâlinde 1 milyon 

384 binden fazla esnaf ve sanatkârımıza 

4 milyar 622 milyon liralık bir kaynağı 

karşılıksız olarak veriyoruz. Ayrıca 

salgından etkilenen tüccar, sanayici ve 

büyük şirketler için de nefes kredisi adı 

altında kolaylık sağlayacak yeni bir adım 

atıyoruz.”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

açıkladığı desteklere ilişkin Twitter 

CUMHURBAŞKANI  RECEP TAYYİP ERDOĞAN, 
KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE TİCARİ FAALİYETLERİ 

OLUMSUZ ETKİLENEN ESNAF VE SANATKÂRLAR İLE 
GERÇEK KİŞİ TACİRLERE VERİLECEK HİBE DESTEĞİNİ 

KAMUOYUNA AÇIKLADI

hesabından paylaşımda bulunarak, 

programın ayrıntılarını kamuoyuyla 

paylaştı. Koronavirüs salgını nedeniyle 

ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf 

ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere 

verilecek hibe destek programına ilişkin 

uygulama esaslarını belirlediklerini 

ifade eden Bakan Muş; tek seferde, iki 

ayrı grup halinde verilecek olan 5.000 

Türk Lirası ve 3.000 Türk Lirası hibe 

desteğinden 17/05/2021 tarihinden önce 

(bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis 

ettirmiş, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek 

kişi tacirler faydalanacağını ifade etti.

Her daim esnafın yanında olmaya 

devam edeceklerini belirten Muş, hibe 

desteklerine ilişkin şunları kaydetti:

“1 milyon 384 binden fazla esnaf ve 

sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 

622 milyon liralık destek verilecek. Birinci 

grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi 

gibi yerler ile okul ve personel servisleri, 

düğün salonları, öğrenci yurtları, 

kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, 

hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer 

almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine 

ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 

5 bin liralık hibe ödemesi yapılacaktır. 

İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, 

kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar 

satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, 

müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru 

temizlemeciler, oyuncak, kozmetik 

ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, 

çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, 

ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, 

tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs 

işletmecileri yer almaktadır.”

İkinci gruba daha önceki destek 

ödemelerinden yararlanan lokantalar, 

pastaneler, dondurmacılar, terziler, 

berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü 

ve pazarcıların da dahil olduğunu ifade 

eden Muş, “Toplamda 1 milyon 150 bini 

aşkın işletmemizi kapsayan bu gruptaki 

vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 

3 bin lira hibe ödemesi yapılacaktır.” 

ifadesini kullandı.

Muş, açıklamasının devamında hibe 

destek programının esnafa hayırlı 

olmasını temenni ederek, destek 

başvurularına ilişkin “Esnafımıza 

yapacağımız destek başvuruları 25 Mayıs 

2021 tarihinden itibaren bir ay boyunca 

e-devlet üzerinden yapılabilecek.” 

şeklinde açıklamada bulundu.

20 Mayıs 2021 tarihli ve 3988 sayılı, Esnaf 

ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere 

Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek 

Hibe Desteği Hakkında Cumhurbaşkanı 

Kararı, 21 Mayıs 2021 tarihli ve 31487 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

girdi.  Söz konusu karar kapsamında 

destekten yararlanacak meslek kolları 

listesine Ticaret Bakanlığının web 

sitesinden ulaşmak mümkün.
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2021 YILININ ‘AHİ EVRAN YILI’ OLARAK 
KUTLANMASINA İLİŞKİN 

CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ YAYIMLANDI

Güncel

Ahilik Teşkilatı’nın kurucusu Ahi 

Evran-ı Veli’nin doğumunun 850’nci 

yılı olması dolayısıyla,  2021 Yılının “Ahi 

Evran Yılı” olarak kutlanmasına ilişkin 

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı.

19 Şubat 2021 tarihli ve 2021/4 sayılı 2021 

Yılının Ahi Evran Yılı Olarak Kutlanması 

konulu genelge, 20 Şubat 2021 tarih 

ve 31401 sayılı Resmi Gazetede Türkiye 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

imzasıyla yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Erdoğan, Resmi Gazete’de yayımlanan 

genelgede, Anadolu’da ahilik teşkilatının 

kurucusu, esnaf ve sanatkar zümresinin 

piri olarak kabul edilen, çok yönlü bir ilim 

ve fikir insanı Ahi Evran’ın, ahilik teşkilatı 

ile sosyal, iktisadi ve siyasi hayata yön 

verdiğini, Anadolu’nun vatanlaşmasında, 

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda ve 

bir cihan devleti olmasında büyük rol 

oynadığını, tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve 

tıp alanlarında derin bir alim, tasavvuf 

yolunda yüksek makam sahibi bir veli 

olduğunu hatırlattı.

Kardeşliğe, cömertliğe, yiğitliğe, 

fedakârlığa, ahlaka, akla, bilime ve 

sanata dayanan, kaliteli üretimin ve adil 

paylaşımın esas alındığı ahilik teşkilatının 

Anadolu’da birliğin, beraberliğin ve 

kardeşliğin mayasını oluşturduğuna 

dikkati çeken Erdoğan, ahilerin, “Hakka 

hizmet, halka hizmet” anlayışıyla uzun 

yıllar Anadolu’da ticaretin ve sanat 

dallarının gelişmesinde, barış ve huzurun 

tesisinde önemli roller üstlendiğine 

işaret etti.

Ahilik teşkilatının, geçmişte sosyal 

ve ekonomik hayati yönlendirdiği 

gibi günümüzdeki birçok sosyal ve 

iktisadi kuruluşun oluşumunda ve 

şekillenmesinde de büyük pay sahibi 

olduğunu belirten Erdoğan, şunları 

kaydetti: “Doğumunun 850. yılı olan 

2021 yılı, UNESCO tarafından anma ve 

kutlama yıl dönümleri arasına alınan Ahi 

Evran’ı ve yüzlerce yıldır bu topraklarda 

Ahilik geleneğini yaşatmış tüm esnaf ve 

sanatkarlarımızı rahmetle yad etmek, 

bilginin hikmetle, ticaretin ahlakla 

buluştuğu Ahilik müessesini dünya 

milletlerine en doğru şekilde anlatmak, 

bu kutsal emaneti sonraki nesillere 

aktarmak amacıyla 2021 yılı boyunca 

yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler 

düzenlenmesine karar verilmiştir. 

Bu kapsamda düzenlenecek etkinlikler 

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 

ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla 

birlikte yürütülecektir. Söz konusu 

etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca 

belirlenecek olanlar Cumhurbaşkanlığı 

himayesinde yapılabilecektir. 

Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, 

davetiye, ilan ve benzeri belge ve 

görsel dokümanlar mezkur Bakanlık 

tarafından ilgili kurumlarla birlikte 

belirlenecek kurumsal kimliğe uygun 

şekilde kullanılacaktır. Gerçekleştirilecek 
proje ve etkinliklere ait giderler 
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca 
karşılanacaktır. Bu çerçevede yıl 
boyunca tertiplenecek etkinliklerin en 
iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için 
ihtiyaç duyulacak her türlü destek, 
yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum 
ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin 
öncelikli olarak yerine getirilmesi 
hususunda bilgilerini ve gereğini rica 
ederim.” 

Söz konusu genelge uyarınca, 
Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 
birçok proje, faaliyet ve etkinliğin 
gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar 
başlatıldı. Ticaret Bakanlığı, Ahilik 

teşkilatının kurucusu, esnaf ve sanatkâr 

zümresinin piri olan Ahi Evran’ın 

doğumunun 850. yıldönümü olan 2021 

yılı boyunca ülkemizde ve yurt dışında 

bakanlık koordinasyonunda çeşitli 

etkinliklerle anılacağını kamuoyuna 

duyurdu. Kamu kurum ve kuruluşları, 

üniversiteler, meslek kuruluşları ve sivil 

toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde 

yurtiçinde ve yurtdışında yürütülecek 

olan 2021 Ahi Evran Yılı çalışmaları 

kapsamında; fuar düzenlenmesi, basım 

ve yayın organları vasıtasıyla tanıtım 

materyalleri hazırlanması, eğitimde 

Ahilik konusunun işlenmesi, resim ve 

film yarışmaları, sergi, sempozyum, 

panel gibi birçok etkinlik proje ve faaliyet 

yürütülmesi planlanıyor.
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Pakette “makroekonomik istikrar 
kapsamında, kamu maliyesi, enflasyon, 
finansal sektör, cari açık ve istihdam 
alanlarına odaklandıklarını” söyleyen 
Erdoğan, iki ana reform alanı 
bulunduğunu vurgulayarak bunları 
makroekonomik politikalar ve yapısal 
politikalar olarak adlandırdı. 

Erdoğan, çalışma hakkında genel bilgi 
vererek başladığı konuşmasının başında 
şu ifadeleri kullandı:

“Çalışmamızın özünde; ekonomiyi 
yatırım, üretim, istihdam ve ihracat 
temelinde büyütme amacı bulunuyor. 
Üretimde verimlilik artışı sağlayarak, 
potansiyel büyümemizi artıracağız. Reel 
ekonomiyi daha da güçlendirerek, ithal 
girdi kullanımını azaltmış, katma değerli 
üretimle ihracatta yeni rekorlar kıran, 
yerli ve milli bir ekonomi hedefliyoruz. 

Programın hazırlıkları sürecinde 
arkadaşlarımız, özel sektör temsilcileri 
ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya 
gelerek, tüm talepleri ve teklifleri dinledi. 
Ardından, bakanlıklarımız ve partimizin 
ilgili birimleriyle tüm bu başlıklar masaya 
yatırıldı, etkili ve kalıcı çözüm yolları 

açık yüreklilikle tartışıldı. Biz de bu 
süreci en başından itibaren takip ettik, 
yönlendirdik ve nihai şeklini verdik.” 

İşte bu anlayışla, tam da İstiklal 
Marşımıza yakışır şekilde ve aynı ruhla,  
yaşadığımız devrin ihtiyaçlarına göre 
şekillendirdiğimiz yeni yol haritasını 
milletimizle paylaşıyoruz.  İnşallah bu yol 
haritasını, milletimizle, kurumlarımızla, iş 
dünyamızla, tüm paydaşlar hep birlikte 
hayata geçireceğiz. 

Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 
ekonomisinden biri haline getirmek 
için,  her alanda gece gündüz çalışarak, 
hedeflerimize mutlaka ulaşacağız. 
Allah’ın yardımı ve milletimizin 
desteğiyle, o günlerin çok yakın 
olduğuna yürekten inanıyoruz.” 

Ekonominin tüm paydaşlarına yönelik 
olarak hazırlanan pakette esnaf ve 
sanatkârlara da bir müjdenin de yer 
aldığını söyleyen Erdoğan, salgın 
döneminde yaşanan ekonomik 
zorluklara işaret ederek basit usulde 
vergilendirilen esnaf ve sanatkârlara 
yönelik öngörülen vergi muafiyetini şu 
sözlerle kamuoyuna duyurdu.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP 
ERDOĞAN’DAN EKONOMİ REFORMLARI 

TANITIM TOPLANTISINDA ESNAF VE  
SANATKÂRLARA VERGİ MUAFİYETİ MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Haliç 

Kongre Merkezi’nde 12 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen 

Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı’nda ekonomi ve maliyeyi 

iyileştirmeye yönelik planlanan yeni önlemler paketini 

kamuoyuna açıkladı.

“Esnaf kardeşlerime buradan 

güzel bir müjde vermek istiyorum. 

Salgın döneminde esnafımızın ne 

gibi zorluklarla mücadele ettiğini 

biliyoruz. Reform paketimizde, dar 

gelirli küçük esnafımıza yönelik 

bir vergi muafiyeti de yer alıyor. 

Basit usulde vergilendirilen 

kuaför,  tesisatçı,  tuhafiyeci,  

marangoz,  tornacı,  çay ocağı 

işletmecisi,  terzi ve tamirci gibi 

yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir 

vergisinden muaf tutuyor,  beyan 

yükümlülüklerini de kaldırıyoruz.  

Kapsama giren esnafımızı çok ciddi 

olarak rahatlatacağına inandığım bu 

kararın, şimdiden hayırlı olmasını 

diliyorum.”  

Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

15 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı 

Külliyesinde gerçekleştirilen 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nın 

ardından yaptığı basın açıklamasıyla 

birçok konuda kamuoyunu bilgilendirdi.

Açıklamasında, esnaf ve sanatkârları 

yakından ilgilendiren hususlara da 

değinen Erdoğan, Türkiye’yi salgınla 

birlikte hızlanan yeni küresel, siyasi 

ve ekonomik düzende hak ettiği yere 

çıkartmakta kararlı olduklarını, reform 

programlarını bu hedefe ulaşılmasını 

kolaylaştıracak ve hızlandıracak şekilde 

hazırladıklarını ifade etti.

Türkiye’yi demokrasi ve ekonomi 

alanlarında dünyanın en ileri ülkeleri 

arasına katmak için çıkılan yolda 18 

yılı geride bıraktıklarını ifade eden 

Erdoğan, “Bu süreçte her alanda hayata 

geçirdiğimiz reformlarla hedeflerimize 

ulaşmamız için gereken altyapıyı 

adım-adım kurduk. Sağlıktan eğitime, 

adaletten güvenliğe, ulaşımdan enerjiye, 

sanayiden ticarete, spordan sosyal 

desteklere kadar hep bu mücadeleyi 

yürüttük.” şeklinde konuştu.

Covid-19 salgını döneminde sağlıktan 

eğitime, ekonomiden sosyal yardımlara 

kadar her alanda atılan ilave adımlarla 

Türkiye’nin altyapısının daha da 

güçlendiğini ifade eden Erdoğan, 

açıklamasının ekonominin genel 

durumu ile esnaf ve sanatkârlara ilişkin 

bölümünde şu ifadelere yer verdi:

“Salgının etkilerinin azaltılması için 

hazırladığımız ekonomik istikrar kalkanı 

paketini 18 Mart 2020’de kamuoyu ile 

paylaşmıştık. Bu paketin kapsamını 

ihtiyaçlara ve yeni durumlara göre 

zaman içinde sürekli güncelledik. 

Borç ertelemelerinden yeniden 

yapılandırmalara, kredi ve teşviklerden 

karşılıksız hibelere kadar pek çok farklı 

destek programıyla salgından olumsuz 

etkilenen tüm kesimlerin yanında 

olduk. Basit usulde vergilendirmeye 

tabi olanlar başta olmak üzere, 

belirlenen esnaf ve sanatkârımıza 

aylık 1000 lira destek ödemesi yaptık. 

İş yeri kira olan esnaflarımıza 3 ay 

süreyle büyükşehirlerde 750 lira, 

diğer şehirlerde ise 500 lira destek 

ödemesinde bulunuyoruz. Bu kapsamda 

başvurusu kabul edilen 140 bini aşkın 

esnaf ve sanatkârımıza toplam 2 milyar 

80 milyon lira tutan ödeme yapılmaya 

devam ediyor. Miktarını 1000 lira olarak 

belirlediğimiz gelir kaybı desteğine 

yapılan başvuruların da 975 bine 

yakını onaylandı. Ciro kaybı desteğiyle 

ilgili başvuruların değerlendirmesi 

sürüyor. Mücbir sebep hali ilan edilen 

24 Mart 2020’den itibaren KDV ve prim 

ödemelerine 6 ay süreyle erteleme 

imkânı sağlamıştık.

Bu imkândan 2 milyondan fazla 

mükellef yararlandı. Yine bu dönemde 

ticareti desteklemek için KDV oranını 

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN,
CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ TOPLANTISI’NIN

ARDINDAN ESNAF VE SANATKARLARA İLİŞKİN ÖNEMLİ 
BAŞLIKLARI İÇEREN BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Güncel

kimi sektörde yüzde 18’den yüzde 

8’e, kimi sektörlerde de yüzde 8’den 

yüzde 1’e indirdik. Geçtiğimiz yıl 985 

bin esnaf ve sanatkârımız toplam 42,6 

milyar lira tutarında faiz destekli kredi 

kullandı. TESKOMB salgın nedeniyle 

kredi ve kefalet kooperatiflerine olan 

borçlarının ödemesini geciktirenlere 

uygun şartlarda yapılandırma imkânı 

sundu. Bu imkândan da 30 bin esnaf 

ve sanatkârımız yararlandı. Fahiş fiyat 

ve stokçulukla mücadele için Haksız 

Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturduk. 

Bu çerçevede yapılan denetimler 

neticesinde bugüne kadar toplam 32 

milyon liraya yakın idari para cezası 

uygulandı. Salgının ilk gününden itibaren 

milletimizin gıda güvenliği ve tedarikinde 

en ufak bir aksaklığın oluşmasına 

müsaade etmedik. Destekleme 

ödemelerini öne çıkararak, çiftçilerimize 

finansman desteği sağladık. 

Çiftçilerimize bu dönemde 9,3 milyar lira 

hayvancılık destekleme ödemesi. 12,6 

milyar lira bitkisel üretim destekleme 

ödemesi yaptık. Bu yıl üreticilerimize 

yapacağımız tarımsal destek ödemesi 

tutarı ise 24 milyar liradır. Kredi borçlarını 

6 ay erteleyerek ORKÖY kredilerini 

yeniden yapılandırarak besici ve 

yetiştiricilere 90 gün vadeli arpa satışı 

yaparak salgın döneminde üreticilerimizi 

rahatlattık. Su ürünleri yetiştiriciliği, 

mesire yerleri, milli park ve tabiat parkları 

kira ödemelerini faizsiz olarak yine 

erteledik. Yüzde 75’i hibe olmak üzere 

toplam 6.100 ton tohumu tarlasını ekmek 

için bekleyen çiftçimize ulaştırdık. 

Tarım arazileri ve 2B satışlarından 

kaynaklanan 46 bin 500 hak sahibinin 

nisan, mayıs ve haziran aylarına ait 

ödemelerini faiz uygulamadan ve 

başvuru şartı aramaksızın 3 ay süreyle 

öteledik. Hazine’ye ait tarım arazilerini 

kullanan 18 bin çiftçimizin nisan, mayıs 

ve haziran ayı ödemelerini de yine 3 ay 

süreyle ve faizsiz tehir ettik. Salgınla 

mücadele kapsamında kültür ve 

sanatta özel tiyatrolara 35,8 milyon lira, 

sinema sektörüne 89 milyon lira destek 

aktardık. Müzik sektöründeki 30 bin 770 

başvuru sahibine 4 ay boyunca ayda 

1000 lira olmak üzere toplam 123 milyon 

lira destek sağladık. Turizmde 2020 

yılındaki 16 milyon ziyaretçiyle dünya 

ortalamasına ve rakip ülkelere kıyasla 

en az daralma yaşayan ülkelerden 

biri olduk. Bazı hükümlülere Kovid-19 

izni vererek salgının cezaevlerinde 

yayılmasının önüne geçtik. Hükümlü ve 

tutukluların görüntülü sistem 

üzerinden duruşmalara katılımına 

ağırlık verdik. İş yurtlarındaki 

üretimi kolonya, dezenfektan, 

maske, eldiven ve tulum gibi 

ihtiyaç alanlarına yönlendirdik.”

Konuşmasının sonunda 

vatandaşlara tedbirlere 

muhakkak uyarak kendi 

sağlıkları üzerindeki riski 

azaltmalarının önemini hatırlatan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

vatandaşlardan şehirlerini ve 

ülkemizi bu musibetten kurtarma 

mücadelesine destek vermelerini 

rica ettiğini ifade etti. 
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Güncel

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 

yiyecek-içecek hizmeti 

sektöründeki işletmelere yönelik 

sağlanan ciro kaybı desteklerinde 

başvuru sürelerini uzattıklarını 

bildirdi.

Bakan Muş, 30 Nisan 2021 tarihinde, 

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 

Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen, 

yiyecek-içecek hizmeti faaliyetlerinde 

bulunan işletmelere yönelik geri 

ödemesiz ciro kaybı desteklerinde 

başvuru sürelerini, işletmelerin hak 

kaybına uğramaması için uzattıklarını 

belirterek, “Desteklerden yararlanma 

şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle 

başvuruda bulunamayan işletmelerimiz, 

31 Mayıs 2021 saat 23.59’a kadar 

başvurularını e-Devlet üzerinden 

yapabilecekler. Hayırlı olsun.” ifadelerini 

kullandı.

Bakan Muş, 29 Nisan’da yaptığı 

paylaşımda da Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın esnaf gelir desteği 

ile kira desteklerinde süre uzatımı 

açıklamasına ilişkin ayrıntılara yer 

vermişti.

Ticaret Bakanlığından konuya 

ilişkin yapılan açıklamaya göre de 

5 Şubat 2021 tarihli Cumhurbaşkanı 

Kararı’na göre, Kovid-19 salgınıyla 

mücadele kapsamında alınan tedbirler 

çerçevesinde faaliyetleri kısıtlanan, 

yiyecek ve içecek alanında faaliyet 

gösteren (NACE 56 genel faaliyet 

sınıflandırması koduna sahip) katma 

değer vergisi mükellefiyeti olan, 2019 

takvim yılından önce ya da 2019 takvim 

yılında başladığı işine devam eden 

ve 27 Ocak 2021 tarihi itibarıyla faal 

mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim 

yılındaki cirosu 3 milyon lira ve altında 

olup, söz konusu yıldaki cirosuna oranla 

2020 takvim yılındaki cirosu yüzde 50 ve 

üzerinde bir oranda azalan işletmelere 

ciro kaybı desteği ödemesi yapılıyor.

Ödenecek tutar, 2 bin liradan az ve 40 

bin liradan fazla olmamak üzere, cironun 

azalan tutarının yüzde 3’ü oranında 

hesaplanıyor.

Söz konusu desteğe ilişkin başvurular 

e-Devlet sistemi üzerinden 19 Şubat 2021 

itibarıyla alınmaya başlanmış, yapılan 

süre uzatımıyla birlikte son başvuru 

tarihi 30 Nisan 2021 olarak belirlenmişti.

Ciro kaybı desteği ödemeleri tamamen 

karşılıksız ve hibe niteliğinde, geri 

ödemesiz olarak sağlanıyor.

TİCARET BAKANI MEHMET MUŞ, CİRO KAYBI DESTEKLERİNE 
BAŞVURU SÜRELERİNİN UZATILDIĞINI AÇIKLADI

Bilindği üzere, koronavirüs salgınından olumsuz 

etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi 

tacirlere yönelik destek paketi, Cumhurbaşkanı 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 

Aralık 2020 tarihli Kabine toplantısının ardından 

açıklanmıştı. 3323 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ile 

Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle 

Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı 

Kararı, 23 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Karar gereğince; salgından etkilenen kesime aylık 

1.000 Türk Lirası olmak üzere toplamda 3.000 Türk 

Lirası doğrudan gelir desteği ile üç ay boyunca 

büyükşehirlerde aylık 750 Türk Lirası, diğer 

illerde aylık 500 Türk Lirası kira desteği ödemesi 

gerçekleştirildi. Ayrıca, salgınla mücadele 

kapsamında 29 Nisan 2021 ve 17 Mayıs 2021 tarihleri 

arasında uygulanan tam kapanma tedbirleri 

dolayısıyla, destek başvurusu onaylanarak Ocak, 

Şubat ve Mart aylarında verilen gelir kaybı ve kira 

desteklerinden yararlanan esnaf ve sanatkârlar 

ile gerçek kişi tacirlere 29 Nisan 2021 tarihli ve 

3929 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince 

tekrar başvuru yapmaya gerek olmaksızın bir ay 

daha aynı tutarlarda destek ödemesi yapılmaya 

başlandı.

Öte yandan, Ticaret Bakanlığına ulaşan yoğun 

talepler nedeniyle destekten yararlanma şartlarını 

taşıyan fakat destek başvurusunda bulunamayan 

esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirler için 

destekten yararlanma koşulları aynı kalmak 

kaydıyla 31 Mayıs 2021 saat 23:59’a kadar başvuru 

imkanı verilerek ve başvuruların aynı yöntemle 

elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr adresinden 

alınması sağlandı. Hâlihazırda başvurusu bulunan 

kişilerin de itiraz süreleri aynı tarihe kadar uzatıldı.

TİCARET BAKANLIĞI, ESNAF VE SANATKÂRLAR 
İLE GERÇEK KİŞİ TACİRLERE YÖNELİK HİBE 

DESTEĞİ BAŞVURULARININ SÜRESİNİN 
UZATILDIĞINI KAMUOYUNA DUYURDU
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1- Ahilik teşkilatının bugünkü 

temsilcileri olan esnaf ve sanatkârlar 

meslek kuruluşlarından birinin 

başındaki isim olarak Ahilik hakkındaki 

görüş ve düşünceleriniz nelerdir?

900 yıllık geçmişe dayanan Ahilik 

geleneği bir anlamda esnaflık 

anayasası olarak düşündüğümüz bir 

kavramdır. Ahilikten gelen esnaflık 

örf ve adetlerinin, geleneklerinin 

yansımasını günümüzde de görüyoruz. 

Geçmişte ilkokulu bitiren çocuklar 

İstanbul, Ankara gibi büyük illerde 

faaliyet gösteren meslektaşlarımızın 

yanına mesleği öğrenmek üzere 

gönderilirdi. Yüzyıllardır süren bu 

uygulamaya bizzat şahit oldum. Ankara 

Cebeci Dörtyol’da avlu içerisindeki 

evimizin bir bölümünde yanımızdaki 

çalışanlar kalırdı. İlkokulu bitirince 

babama ve dedeme emanet edilen bu 

çocuklar askerlik çağı gelene kadar 

tüm ihtiyaçları karşılanarak aile bünyesi 

içerisinde yaşamlarını sürdürürler ve bir 

yandan da kasaplık mesleğini usta-

çırak ilişkisi içerisinde öğrenirlerdi. 

Bu şekilde yetişip faaliyet göstererek 

bugün iş yeri sahibi olan çok sayıda 

meslektaşım var. Ahilik geleneğinin 

sürdürüldüğü ve benim görüp 

görebileceğim en güzel uygulama bu 

şekildedir. Asırlardır memleket mesleği 

olan kasaplığın yakın geçmişteki bu 

uygulaması günümüzde de devam 

etmektedir. 

TÜRKİYE KASAPLAR, BESİCİLER, ET VE ET ÜRÜNLERİ ESNAF VE 
SANATKARLARI FEDERASYONU

Fazlı YALÇINDAĞ
2- Uzun yıllardır Türkiye Kasaplar, 

Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve 

Sanatkarları Federasyonu Başkanlığı 

görevini yürütmektesiniz. Federasyon 

olarak bu süreçte gerçekleştirdiğiniz 

çalışmalardan bahseder misiniz?

Federasyonumuz 15 Eylül 2002’de 52 

Odanın Genel Kurul Kararları ile katılımı 

sonucu 12. Mesleki Federasyon olarak 

TESK çatısı altında esnaf ve sanatkârlara 

hizmet vermeye başlamıştır. 

Federasyonumuz kurulduktan sonra 

yaptığımız incelemelerde kasapların 

ürünlerini sergileyerek et satma 

haklarının olmadığını gördük. Yaptığımız 

ilk iş, üyelerimizin aldıkları etleri 

sergileyerek satış yapma imkânı elde 

etmesi oldu. Esnafımız o günlerde 

müşterisinin istediği eti buzdolabının 

kapısını açıp, kesip vererek işini 

sürdürme imkânına sahipti. Bu yüzden 

ürünlerini sergileyerek satış yapan büyük 

mağazacılık sistemi karşısında esnafımız 

iş yapamaz hale geldi. O dönemin Sanayi 

ve Ticaret Bakanı Sayın Ali Coşkun Bey’in 

ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami 

Güçlü Bey’in destekleriyle esnafımıza eti 

sergileyerek satabilme imkânı sağlayan 

yönetmeliğe kavuştuk. 

Fırsat eşitliğinin bir bölümüne sahip 

olmamız elbette ki yeterli değildi. 

Esnafımızı en çok sıkıntıya sokan kısım, 

market zincirlerinin dökme-hazır kıyma 

adı altında, içerisinde etten başka birçok 

şeye de rastlanan, görmediğimiz yerde 

hazırlanan hazır kıymanın esnafın satış 

fiyatının çok altında bir fiyatla kıyma adı 

altında satılmasıydı. Bu konuya da el attık. 

Bu kıymalardan aldırdığımız numunelerin 

neredeyse hiçbiri insan sağlığına uygun 

bulunmadı. Durumu Tarım Bakanlığı ile 

paylaştık. Halk sağlığı zararına olan bu 

haksız rekabet unsurunun kaldırılmasını 

Bakanlıktan talep ettik. Bakanlık da 

yaptığı çalışmalarda isteklerimizin 

doğruluğunu görüp dökme-hazır kıyma 

satışını yasakladı. 

Bu iki haksız uygulama ortadan 

kaldırılınca kapanan esnaf sayımızdaki 

dramatik düşüş durdu. Hemen her ay, 

açılan esnaf sayımız kapanan esnaf 

sayımızdan daha fazla hale geldi. Hem 

vatandaş gözünün önünde hazırlananı 

alma imkânına kavuştu hem halkımıza 

hem de esnafımıza zarar veren bu haksız 

uygulama ortadan kaldırılmış oldu. 

Yer aldığımız tüm görsel ve yazılı 

basında et almanın doğru adresinin 

kasap dükkânı olduğu fikrini vatandaşa 

anlattık. Konuyla ilgili broşürler hazırlattık 

ve bütün kasap dükkânlarına dağıttık. 

Sloganımız “Evdeki hesap, mahalledeki 

kasap sizi yanıltmaz” şeklindeydi. Bizi 

market zincirlerinden ayıran en önemli 

noktamız, müşterinin damak zevkine 

uygun et alıp satmamız. Bizim bir 

müşteriye beğenmediği et verme ve 

müşteriyi iki defa küstürme lüksümüz 

yoktur. Meslektaşlarımızla yaptığımız 

toplantılarda da müşteri kazanmanın zor, 

kaybetmenin ise çok kolay olduğunu her 

zaman vurguluyoruz. 

3) Bazı marketlerin kasap reyonlarında 

et ve et ürünleri satışı yapılması 

nedeniyle bu pazar, kasap esnafı ile 

marketler tarafından paylaşılıyor. 

Kasap esnafının pazardaki payının 

artırılmasına yönelik federasyonunuzun 

ve ihtisas odalarının rolü, yapılan 

çalışmalar ve gelecek planları nelerdir?

Ülkemizde yaklaşık 1 milyon 200 bin ton 

kırmızı et üretilmektedir. Üretilen etlerin 

yarıya yakın bir bölümü kebapçı, köfteci, 

dönerci, yemek sanayi, sucuk, salam, 

ET 
ALMANIN 

DOĞRU 
ADRESİ 
KASAP 

DÜKKÂNIDIR

“
“
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sosis, pastırma, kavurma üretiminde 

faaliyet gösteren işletmelerde 

kullanılmaktadır. Geriye kalan yüzde 

50’lik bölümün ise yüzde 30’luk bölümü 

kasap esnafımız, yüzde 20’lik bölümü de 

büyük mağazacılık sistemleri tarafından 

nihai tüketiciye ulaştırılmaktadır. 

Geçmişte aleyhimizde olan pazar 

payının bize isabet eden bölümü az 

önce açıkladığım gibi lehimize dönmüş 

durumdadır. 

Vatandaşımız artık et almanın doğru 

adresinin kasap esnafımız olduğunu 

bilmektedir. Bunda bizim görsel ve 

yazılı basında yer alan çalışmalarımızın 

ve esnafı bilinçlendirmemizin büyük 

rolü olduğunu düşünüyorum. Temel 

mesleklerin varlıklarını sürdürmesinde 

ihtisas odalarının ve federasyonların 

rolü çok büyüktür. Arzumuz, oda 

kurma sayısına ulaşamamış yerlerdeki 

esnafımızla da aramızdaki bağı 

güçlendirmek. Günümüzde bunu sosyal 

medya üzerinden kısmen sağlamaktayız. 

4) Kasap esnafının pazardaki payının ve 

rekabetçiliğinin artırılması hususunda 

meslek erbabı esnaf ve sanatkârların 

üzerine ne gibi görevler düşmektedir?

En çok üzüldüğümüz şeylerden birisi 

5996 sayılı Kanundaki esnafa bir 

şeyler üretebilme imkânı tanıyan 

bazı maddelerin bir yönetmelikle 

yasaklanması oldu. Adını verdiğimiz 

kasap köfte, kasap sucuk gibi 

ürünleri yapmamız yasaklandı. Bu 

olumsuzluğu kaldırmak için inanılmaz 

bir mücadele verdik. Dönemin Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın 

Faruk Çelik Bey’in destekleriyle kasap 

köfte yapmamızın önündeki engeli 

kaldırdık. Bu sektörümüzde büyük bir 

memnuniyet uyandırdı. Bir dönem 

sonraki Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı Sayın Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba 

Bey’in döneminde de yerel-marjinal 

faaliyetler çerçevesinde tantuni, Kilis 

tava, kağıt kebabı gibi ürünleri yapıp 

müşterilerimizin beğenisine sunduk. 

Bu bizim için çok önemliydi. Çünkü bir 

önceki yönetmelik, et karışımlarını bile 

yasaklamıştı. Yaptığınız bir pirzolanın 

üzerine tuz ve kekik atınca bile 20 bin 

TL’lik ceza söz konusu oluyordu. Ürün 

çeşitliliğimizi artırarak daha fazla satış 

Röportaj

yapabilme imkânının önünü açmış olduk. 

Reyonlarımızdan alınıp eve götürülüp 

pişirilerek tüketilecek ürünlere büyük 

talep oldu. 

Son dönemde meslek erbabı olarak 

sosyal medyada, Instagram gibi 

platformlarda iş yerlerimizin tanıtımını 

yaparak yeni müşteri kazanımları da 

elde ediyoruz. Başka şehirlerden sipariş 

alabiliyoruz. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu 

ediyor. Konu üzerinde daha profesyonel 

çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Hem 

vatandaş hem de biz kazançlı çıkıyoruz. 

Pazardaki payımızı ve rekabet gücümüzü 

artırmış oluyoruz. 

5) Son olarak Türkiye Türkiye Kasaplar, 

Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve 

Sanatkarları Federasyonu Başkanı 

EVDEKİ 
HESAP, 

MAHALLEDEKİ 
KASAP 

SİZİ 
YANILTMAZ

“

“

olarak müşterilerinize vermek 

istediğiniz mesajlar nelerdir?

Mesleğimizin önündeki iki engelin de 

kaldırılması yönündeki çalışmalarımız 

devam etmektedir. Önümüzdeki süreçte 

kasap sucuk üretimi için belirli bir 

miktar çerçevesinde imkân tanınacağı 

konusunda beklentimiz yüksek. Bir 

dana karkası ve bir kuzu karkası 

parçalayıp müşterilerinin beğenisine 

sunan esnafımızın tavuğu da parçalama 

imkânına kavuşmasını Tarım ve Orman 

Bakanlığından bekliyoruz. Röportajın 

başında da ifade ettiğim gibi, Türkiye 

Kasaplar Federasyonu Başkanı olarak 

müşterilerimize iki cümle ile mesaj 

vermek istiyorum. “Et almanın doğru 

adresi kasap dükkânıdır”, “Evdeki hesap, 

mahalledeki kasap sizi yanıltmaz”.
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AKSARAYAKSARAY
Ihlara Vadisi, İnanç Turizmi Yapıları, Yeraltı Şehirleri, İpek Yolu, Tuz Gölü, Hasandağı, 
Antik Kentler, Termal Merkezler, Aksararay’ın zenginliklerinden sadece bazıları.....
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Aksaray, Kapadokya Bölgesi’nin göz alıcı 
kentlerinden bir tanesidir. Pers dilinde 
“Güzel Atlar Ülkesi” anlamına gelen Ka-
padokya, bölge olarak Aksaray, Nevşehir, 
Niğde, Kayseri ve Kırşehir illerinin kapla-
dığı alanın birleşimi olarak tanımlanır. 

Aksaray Kapadokyası’nda volkanik tüfü 
bir arazi içinde yer alan Aşıklı’da ilk 
yerleşimler M.Ö. 8000’lerde başlamış.  
Aşıklıhöyük, Anadolu ve Yakındoğu’da 
Akeramik Neolitik Dönem’e ait en eski ilk 
köy yerleşimidir. Zengin tarih içerisinde 
Aksaray çeşitli medeniyetlere beşiklik 
yapmıştır. 

M.Ö. 3000-2000’li yıllarda Anadolu’da 
Hatti kavmi yaşamış, bu dönemde Asurlu 
tacirler bölgede ticaret yapmışlardır. Ko-
loni dönemlerinin sonlarına doğru M.Ö. 
1700 yıllarında Kafkaslardan gelen, kü-

çük şehir devletleri kuran ve Anadolu’da 
askeri bir devlet haline gelen, eski Hitit 
Devleti’dir.

M.S. 1. yüzyılda Aziz Paul ve müritleri ta-
rafından Anadolu’da yayılmaya başlayan 
Hıristiyanlık, çok tanrılı Roma taraftarla-
rının büyük tepkisine neden olduğundan, 
ilk Hıristiyanlar korunma açısından daha 
elverişli mekanlara yerleşmeye başla-
mışlar. Ayrıca, inzivaya çekilmek isteyen 
birçok din adamı da bu bölgeyi tercih et-
mişlerdir. 

1142 yılında Selçuklu egemenliğine giren 
Aksaray’a II. Kılıçarslan zamanında pek 
çok saray, medrese, zaviye ve kervansa-
ray yaptırılmıştır. II. Kılıçarslan bir saray 
yaptırarak Arkhelais adını Aksaray’a çe-
virmiş ve burası ikinci başkent gibi işlev 
görmüştür. Şehre kötü insanlar alınma-

mış, bu yüzden de, iyi insanların yaşadığı 
yer anlamına gelen “Şehr-i Süleha” ismi
verilmiştir. 

1470 yılında İshak Paşa tarafından ele 
geçirilen Aksaray, Osmanlı hâkimiyetine 
girmiş; İstanbul’un fethinden sonra bo-
şalan şehrin iskanı için, Aksaray halkının 
büyük bir bölümü İstanbul’a nakledilmiş-
tir. İstanbul’da bir semte de Aksaray adı 
bu nedenle verilmiştir.

Aksaray 1920 yılında vilayet olmuş, 1933 
yılında vilayetliği lağvedilerek Niğde’ye 
ilçe olarak bağlanmış, 15 Haziran 1989 yı-
lında yenden vilayet olmuştur. 

Tarih boyunca pek çok medeniyet ve çe-
şitli dinleri bünyesinde barındıran bölge-
de İslam ve Hıristiyanlık dönemlerine ait 
pek çok dini eser yer almaktadır.

AKSARAY’IN 
ZENGİNLİKLERİ
Ihlara Vadisi’nin oluşumu, tektonik 
hareketler sonucunda volkanik bir 
dağ olan Hasan Dağı’nın püskür-
mesi ve çevre yüzeyini geniş bir 
volkanik tabaka kaplamasıyla baş-
lamıştır. Aynı hareketler sırasında 
kalkerin basınç ve sıcaklık etkisiyle 
yarattığı kırık hattan fışkıran doğal 
sıcak suyu, Yaprakhisar ve Ihlara 
arasında bulunan Ziga Kaplıcaları’n-
da görebilirsiniz. 

Volkanik püskürme sonucu oluşan 
tüf taşları, rüzgar, erozyon ve diğer 
doğa etkenleriyle aşınmış, Selime 
kasabasında ve Yaprakhisar köyün-
de karşınıza çıkan değişik görünüm 
ve renklerde Peri Bacalarını yarat-
mıştır. Tektonik hareketler, bazı yer-
lerde yumuşak tüfün, bazı yerlerde 
gri, yeşil ve kahverengi tonlarının 
hakim olduğu ve iri tanelerle ufala-
nan kayaların kapladığı alanları çö-
küntüye uğratmıştır.

Ihlara Vadisi boyunca ilerleyen Me-
lendiz Çayı ve çökmenin sonucu 
oluşan Kanyon, vadinin tabanını 
oyarak daha büyük bir derinlik ka-
zanmıştır. Yer yer 100-200 metre 
derinliğe varan ve vadiyi ikiye bö-
lerek akan Melendiz çayı, Aksaray 
yakınlarında Uluırmak adını alarak 
Tuz Gölü’ne ulaşmaktadır. 

Aksaray, Hıristiyanlığın ilk yılların-
da önemli bir din merkezi olmuştur. 
Kayseri’li Basilus ve Nazianos’lu 
Gregorius gibi mezhep kurucuları 4. 
yy.da burada yetişmiş; Mısır ve Su-
riye sisteminden ayrı bir manastır 
hayatının kurallarını tespit etmişler-
dir. Böylece Yunan ve Slav sistemi 
doğmuştur. 

Mısır ve Suriyeli rahiplerin dünya ile 
olan ilişiklerini kesmelerine rağmen, 
Basilus ve Gregorius’un rahipleri 
dünya ile olan ilişiklerini kesme-
mişler; bu yeni anlayışın yeri ise 
Belisırma olmuştur. Gregorius, teslis 
inancına yeni bir anlayış getirerek 
Hz. İsa’nın tanrılığı tartışmasında 
İznik Toplantısı görüşlerine kuvvet 
kazandıran fikirler sürmüş, böylece 
Hıristiyanlık tarihinde öncü bir aziz 
olmuştur. 

Gregorius’un yetiştiği kayalık bölge 
(Belisırma, Ihlara, Gelveri) Manas-
tır ruhuna uygun, kayalara oyulan 
kiliseler topluluğu haline gelmiştir. 
Arap akınlarına Hasandağı’ndaki 
müdafaa kaleleri karşı koyunca, bu 
kiliseler faal ibadet merkezi durum-
larını devam ettirmişlerdir. Ihlara Va-
disi’ndeki kayalara oyulmuş freskli 
kiliseler korunarak, yeryüzünde eşi-
ne rastlanmayan bir tarih hazinesi 
olarak günümüze kadar ulaşmıştır.

Yeraltı Şehirleri Kapadokya Böl-
gesi’nin tipik kaya oyma yerleşim 
yerlerinden olan yeraltı şehirlerine 
il genelinde çok sık rastlanmakta-
dır. Bu yer altı şehirlerinden olan 
Gaziemir Yeraltı Şehri 2007’de zi-
yarete açılmıştır. Buluntularından 
Bizans döneminde yoğun kullanıl-
dığı görülmektedir. Yeraltı şehrinde, 
iki kilise, atölyeler, ve çok sayıda 
küpe rastlanmaktadır. Ayrıca, erzak 
depoları, hayvan barınakları, tandır 
ocakları, hamam ve çeşitli yaşam 
alanları da görülmektedir. Gülağaç 
ilçesindeki Saratlı, Güzelyurt ilçe-
sindeki Gözyaşı ve Ortaköy ilçesin-
deki Ozancık, en çok ziyaret edilen 
yeraltı şehirlerindendir.

Ihlara Vadisi; İnsan, tarih ve sanat 
olgusunu harika doğanın estetiği ile 
bir araya getiren benzersiz vadinin 
sakladığı doğal, jeolojik ve tarihsel 

inanç kalıntıları; barınaklar, mezarlar, 
kiliseler, yer altı şehirleri, tüneller, 

endemik floralar ve vadide yaşayan 
hayvan türleri... 
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HASANDAĞI
3268 m. yüksekliği ile Orta Anadolu’nun 
en yüksek ikinci dağı olan Hasandağı 
bir volkan olup, 1750 m.ye kadar meşe 
ormanı ile kaplıdır. Hasandağı; dağcılık, 
yayla turizmi, orman içi dinlenme alan-
ları, sportif aktiviteleri ve kayak sporu ile 
kültür turizmi açısından önem taşımak-
tadır. 

Hasandağı, şehir merkezine 28 km., 
Ihlara’ya ise 15 km. mesafede yer alır. 
Üzerinde önemli kültür varlıklarını bulun-
duran Hasandağı’nda Nora Antik Kenti 
(Viranşehir) ile pek çok kilise ve Selçuklu 
eseri bulunmaktadır. Yenipınar’ın 3 km. 
kuzeydoğusundaki Sarıgöl Kilisesi, Viran-
şehir’in 1 km. güneybatısındaki Yardıbaş 
Kilisesi ile Süt Kilise; Viranşehir’in 3 km. 

güneybatısındaki 6. yüzyıla ait Bozboyun 
Kilise, dağın tepesinde bulunan Tepe Ki-
lise, Dedesivri’de yer alan haç planlı Çu-
kurkent Kilise, Yenipınar’daki haç planlı 
Kale Kilise ve Nora (Viranşehir)’daki diğer 
kiliseler ile kayak merkezi yolu üzerinde-
ki Selçuklu eseri Karahan (Eshab-ı Kehf 
Hanı) önemli yapılar arasındadır.

AKSARAY MÜZESİ 

Müze koleksiyonunda, Neolitik Çağ’dan 
(M.Ö. 8500) itibaren başlayarak Kalkoli-
tik, Eski Tunç, Asur Ticaret Kolonileri, Hi-
tit, Urartu, Firig, Helenistik, Roma, Bizans 
ve Selçuklu dönemlerine ait eserler bu-
lunurken,  Asur Ticaret Kolonileri, Roma, 
Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait erzak 
ve su depolamakta kullanılan orta ve 
büyük boy küpler pişmiş toprak eserler 
arasında ilgi çekici örnekler olarak gös-
terilebilir.

ZİNCİRİYE 
MEDRESESİ 
Karamanoğulları’ndan Yahşi Bey tara-
fından 14. yy.da yaptırılmıştır. Kesme taş 
ve tuğla kullanılarak inşa edilmiş, dört 
eyvanlı, üç revaklı ve avlulu medrese ti-
pindedir. Üzeri tonoz ve kubbe ile örtülü, 
sekiz bölmeli, açık avluludur. Giriş, doğu-
daki taç kapıdan sağlanmaktadır. Kapı 
mihrapçıklarla süslü, basık kemerlidir. 
Selçuklu Dönemi’ne özgü motiflerle be-
zenmiştir. Eyvanlar ise tonoz örtülü olup, 
bitkisel ve geometrik motiflerle süslen-
miştir. Güney eyvanında (18. yy.) Dingoz 
Baba’nın mezarı yer almaktadır. 

İPEK YOLU 

Tarihi İpek Yolu Çin’den başlayarak Orta 
Asya, İran ve Anadolu üzerinden Avru-
pa’ya ulaşır. Yol üzerinde seyyah ve ker-
vanların yeme içme, barınma ve güven-
liklerinin sağlanması amacıyla pek çok 
konaklama yeri inşa edilmiştir. Hanlar ve 
kervansaraylar bu yapılara en iyi örnektir. 

Selçuklular Dönemi’nde, doğu batı gü-
zergâhında ve her biri birer günlük me-
safede olacak şekilde yaklaşık 20 km. 
aralıklarla inşa edilen bu hanlar ve ker-
vansaraylar, Selçuklu mimarisini en iyi 
yansıtan yapılardandır. Aksaray’da bu 
dönemde yapılan şaheserlerden dört 
tanesi günümüze kadar ulaşmıştır. Bun-
lar Sultanhanı, Ağzıkarahan, Öresin Han 
(Tepesidelik Han) ve Alayhan’dır.

TUZ GÖLÜ 

Türkiye’nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, Ak-
saray’ın doğal ve tarih zenginliğine kattığı görsel 
estetik ile kenti, önemli bir cazibe merkezi haline 
getirmektedir. Göl, popüler bir foto safari alanı-
dır. Göl çevresi bataklıklarla çevrili olup, bataklık 
dışında kalan arazi çoraklaşmıştır. En derin yer 1 
metre olup, deniz seviyesinden yüksekliği se 890 
metredir. Türkiye’de tuz üretiminde çok önemli bir 
yere sahiptir.

Cumhuriyet Dönemi’ne kadar işlevini 
sürdüren medresenin diğer bir özelliği de 
dış duvarlarının üzerinde dandanelerin 
bulunmasıyla bir kale görünümü sergi-
lemesidir. 

DARPHANE 
Anadolu Selçuklu darphanelerinin bi-
linen ilk örneklerinden olan bu yapı iki 
katlıdır ve girişteki eyvanın karşısında 
yer alır. Bu mekanın alt katı incelendiği 
zaman, burada para basmaya mahsus 
yerlerin bulunduğu ve dışarıya açılan 
hiçbir mekanın bulunmadığı görülür. Ay-
rıca basılmaya hazır ve basılmış sikkeler 
bulunmaktadır.

İNANÇ 
MERKEZLERİ 
Aksaray tarih boyunca çeşitli medeni-
yetlere beşiklik yaptığı gibi, farklı din-
lerin gelişip yayılmasında da önemli rol 
oynamıştır. 

İnanç turizmi kapsamında ilde bulunan 
Hıristiyan ile İslam eserlerinin her biri iç 
içe ve önemli ziyaret mekânlarıdır. 

TAPDUK EMRE 
TÜRBESİ 
Yunus Emre’nin hocası Tapduk Emre’nin 
türbesi, Aksaray’a 20 km. mesafede, 
Ekecik Dağı eteğindeki Tapduk köyünde 
bulunmaktadır. Dağ eteğinin en üst kıs-
mındaki cam ve türbenin çevre düzenle-
mesi yeniden yapılmış, Tapduk Emre’ye 
ait mezarlar bozulmadan, üst kısmına taş 
sanduka ilave edilmiştir. 

YUNUS EMRE 
TÜRBESİ 
Anadolu’da tasavvuf akımının ve Türk-
çe şiirin öncüsü olan Yunus Emre, İslam 
tarihinin en önemli bilginleri arasındadır. 
Yunus Emre 1240 veya 1241’de doğmuş, 
1329-1330’da vefat etmiştir. Günümüze 

kadar ulaşan belgelerle Yunus Em-
re’nin Orta Anadolu’da yaşadı-

ğı kesinleşmiştir. Reşadi-
ye köyündeki Ziyaret 

Tepe’de bulunan 
türbe, Ortaköy 

ilçe merke-

zine 20 km. mesafededir. Taş bir podyum 
üzerindeki türbenin kuzey kısmı duvar ile 
çevrilmiştir. Çilehane kısmı da bulunan 
türbe düzgün kesme taştan yapılmış 
olup, mescidi ve çeşmesi bulunmaktadır. 

ŞEYH HAMD- İ 
VELİ (SOMUNCU 
BABA) TÜRBESİ
Kılıçarslan Tepesi eteğinde Ervah Kab-
ristanlığı içerisinde bulunan türbe, mer-
merden yapılmış olup, kitabesinde H. 815 
(M. 1412) tarihi görülmektedir. Torunları 
ve yakınlarına ait mezarlar da buradadır. 
Bir demir kapıyla türbedar odasına girilir. 
Türbedar odasındaki iç kısma geçildiğin-
de tek gözlü penceresi olan Çilehane yer 
almaktadır.

II. KILIÇARSLAN 
TÜRBESİ 
Şehir merkezinin doğusundaki bir tepe 
üzerinde bulunan türbe kesme taştan 
yapılmıştır ve içerisinde II. Kılıçarslan ve 
IV. Kılıçarslan’ın mezarları bulunmaktadır. 
Selçuklular Dönemi’nde yapılmış olan 
türbe, sonradan pek çok onarım gör-
müştür. 
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ULU CAMİ
Yığma bir tepe üzerinde bulunan ve Ka-
ramanoğlu adıyla da bilinen caminin 
kitabesinde 1403-1409 yıllarında Kara-
manoğlu Mehmet Bey tarafından, mimar 
Mehmet Firuz Bey’e yaptırıldığı yazılı-
dır. Anadolu Selçuklu beyliklerinin tipik 
süslemeler ile bezenmiş batı portal ile 
iç mekana ve doğu kale duvarlarına gi-
rilen, diğer yanda sağlam payandalarla 
desteklenen cam, yatık dikdörtgen bir 
plana sahiptir. Abanoz ağacından yapılan 
minberinin sanatsal estetiği ve değeri 
yapıya olan ilgiyi daha da artırmaktadır. 

EĞRİ MİNARE 

1221-1236 yılları arasında yapılmış bir Sel-
çuklu eseri olup, yirmi yedi derece eği-
minden dolayı Eğri Minare adını almıştır. 
Horasan harcının kullanıldığı yapı, kır-
mızı tuğladan yapıldığı için ‘Kızıl Minare’ 
olarak da anılmaktadır. Dört köşe bir ka-
idenin üzerine oturtulan silindirik gövde, 
ince bir silme ile iki kısma bölünmüştür. 
Alt kısmı zikzaklı, üst kısmı mavi ve yeşil 
çini mozaiklerle kaplanmıştır. Doksan iki 
basamaklı bir şerefesi vardır. Yanındaki 
cami sonradan yapılmıştır.

KIZIL KİLİSE
5. yüzyıl le 6. yüzyıla ait kilise, kırmızı 
kesme taştan yapıldığı için ‘Kızıl Kilise’ 
adını almıştır. Güzelyurt ilçesi Sivrihisar 
köyündedir. Üç nefi olup, orta nefte dört 
sütun üzerine bir kubbe oturmaktadır. 
Fresklerde dini sahneler ve havarilerin 
portreleri yer almaktadır.

AZİZ MİCHEL 
KİLİSESİ
Gökçe köyünde Mamasun Barajı kenarın-
da platonun eteğinde mağaralar, manas-
tır ve kiliseler bulunmaktadır. Fresklerinin 
bir kısmı korunmuş olup, apsiste Hz. İsa 
ve havarileri, kuzey duvarında İsa’nın 
mabede takdimi, girişin hemen yanında 
ise Aziz Onophiros tasviri vardır

KAYA CAMİ
Güzelyurt ilçe merkezindedir. 14. yy. 
özellikleri gösteren cami, Hıristiyanlar 
ve Müslümanlar tarafından kullanılmıştır. 
Büyük bir kısmı kayalar oyularak yapılan 
camide, tonoz örtü sistemi ile inşa edil-
miş bir bölüm mevcuttur

ÇANLI KİLİSE
Akhisar köyünde bulunan kilise, ana kaya 
üzerine düzgün kesme taş ve tuğladan 
almaşık duvar tekniği ile inşa edilmiştir. 
Hz. İsa ve havarilerini konu alan fresklerle 
süslenmiş kilise haç planlıdır.

Tarih, Kültür & Sanat

TERMAL 
MERKEZLER
Güzelyurt ilçesinin Yaprakhisar 
köyünde Ihlara Vadisi’nin yanı 
başında bulunan Ziga Kaplıcaları 
47 C° sıcaklığına ve 150 lt/sn de-
biye sahiptir. Mineral bakımından 
oldukça zengin olup, çeşitli has-
talıkların tedavisinde (romatizmal 
hastalıklar olmak üzere metabo-
lizma bozuklukları, sindirim sistemi 
hastalıkları, deri hastalıkları, göz 
rahatsızlıkları ve kadın hastalıkla-
rı) destek amaçlı kullanılmaktadır. 
İlçenin Ilısu kasabasında bulunan 
Ilısu Termal Yerleşim Merkezindeki 
suyun sıcaklığı ise 37 C°’dir. 

Saniyede 1lt. debiye sahip termal 
sular, mineral açısından oldukça 
zengin özellikler taşımaktadır. Ay-
rıca Ilısu kasabasında halen kulla-
nılmakta olan ve cilt hastalıklarına 
iyi geldiği düşünülen bir adet Ro-
malılardan kalma hamam da bu-
lunmaktadır. 

Gülağaç ilçesi Sofular beldesinde 
yer alan ve bir krater göl olan Acı-
göl’ün bulunduğu bölge Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından termal 
merkez olarak ilan edilmiştir. 

Ulaşım hem Niğde-Derinkuyu hem 
de Aksaray-Ihlara-Derinkuyu yolu 
üzerinden yapılmaktadır. Su sıcak-
lığı 65 C°, debisi ise 110 litredir. Nar-
lıgöl adıyla da bilinen Acıgöl’ün et-
rafı dağlarla çevrili olup, denizden 
yüksekliği ise 1363 m. dir. 

Derinliği yer yer 65 ile 70 m.yi bul-
maktadır. Genel yapısıyla Kapa-
dokya Bölgesi’nin bir uzantısı olup, 
Aksaray-Ihlara-Derinkuyu Vadi-
si’nin devamı görünümündedir.

GELENEKSEL AKSARAY EVLERİ
Kesme taştan, geniş avlulu, balkonlu, yüksek ve ferah olarak yapılmış eski Aksaray 
evleri, yazları serin, kışları da sıcak olması nedeniyle oldukça sağlıklı yapılardır. Ge-
nellikle tek ya da iki katlı olarak yapılmışlardır. Bu yapılar, geniş bir salondan çok sayı-
da odaya açılan kapılar ve arka bahçe kapısı ve ön cephelerdeki taş oyma sanatının 
zarafet ile yakın geçmişimizin mimari özelliklerini taşımaktadır. Anadolu’da halıcılık 
köklü geçmişin ilmek ilmek dokunduğu, atılan her düğümde geleneklerin günümüze 
taşındığı özgün bir sanattır. Halıcılığın tarihi gelişimini Türklerin tarihinden ayırmak 
mümkün değildir. Orta Asya’da başlamış olan Türk halı dostluğunun bugün Anado-
lu’da hala devam ettirildiği pek çok yerlerden bir tanesi de Aksaray Taşpınar’dır. Taş-
pınar Halılarının günümüze değin koruduğu özelliklerden en önemlisi “Atkı-Çözgü ve 
Düğüm” iplerinin tamamen yün olmasıdır. İplerin renklendirilmesinde ise doğal boya 
kullanılmaktadır. Taşpınar halıları, taban, kelle, çift somya, minder, namazlağı, yastık, 
heybe ve eğerlik örtüsü adı verilen çeşitlerde dokunmuştur.

YÖRE MUTFAĞI
Turistlerin büyük beğenisini kazanan 
Aksaray Mutfağının örnekleri arasında: 
Yufka, Şepe, Sıkma, Çörek, Mayalı Eriş-
te, Kuskus Pilavı, Dolma Mantı, Katıklı Aş, 
Pelte, Soğanlama, Sarığı Burma, Höş-
merim, Arabaşı, Çullama, Ayva Boran, 
Çiğleme, Kalburbastı, Sac Böreği, Bamya 
Çorbası, Kaygana gibi yemek çeşitleri 
bulunmaktadır. Ayrıca yörede gelenek-
sel Türk mutfağının tüm çeşitlerini tatma 
imkânı da vardır.
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AKSARAY TURİZM AKTİVİTELERİ
Balon, Trekking, Dağcılık, Yamaç Paraşütü, Kayak, Atlı Tur Foto Safari, Kuş Gözlemciliği, Gölde Yürüyüş, Bisiklet Turu, Tekne Turu 
Aksaray’da keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak olan turizm aktiviteleridir. 

Tarih, Kültür & Sanat

IHLARA 
VADİSİ VE 
GÜZELYURT’TA 
BALON
Aksaray’da Güzelyurt ve Ihlara Vadisi’n-
de sıcak hava balon uçuşları gerçekleş-
tiriliyor. Kapadokya’da ikinci balon uçuş 
sahası Aksaray’a açılırken, balon turları 
Güzelyurt merkezindeki Manastır Vadisi 
ile Ihlara Vadisi ve Selime arasındaki böl-
gede yapılıyor. 

TREKKİNG
Türkiye’nin en gözde trekking alanı olan 
Ihlara Vadisi’nde 4, 7 ve 14 kilometrelik 
parkurlarda, Melendiz Akarsuyunun kıyı-
sında trekking yapılmaktadır.

DAĞCILIK
Erciyes ile beraber Kapadokya’nın oluşu-
munu sağlayan 3268 metre yüksekliğin-
deki Hasandağı, her mevsim zirve tutku-
nu dağcıların ilgisini çekmektedir.

YAMAÇ 
PARAŞÜTÜ
Aksaray, Türkiye’de ve Dünya’da ender 
bulunacak güzellikte yamaç paraşütü 
uçuş alanlarına sahiptir. Aksaray’da ya-
maç paraşütü uçuşlarının yoğunlaştığı 
bölge ise Hasandağı’dır. Hasandağı, ama-
tör ve profesyonel pilotlar için harika bir 
uçuş noktasıdır.

KAYAK
Hasandağı Kış Sporları Turizm Merke-
zi’nde telesiej, teleski, kayak pistleri ve 
günübirlik tesislerin yapımı ile ilgili proje 
çalışmaları sürdürülmektedir.

ATLI TUR
Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde atlı turlar 
düzenlenmektedir. Atlı turlar Güzelyurt, 
Ihlara Vadisi ve Hasandağı çevresini kap-
sarken, doğa ve kültürle iç içe bir tur ger-
çekleştirilmektedir.

FOTO 
SAFARİ 
Kapadokya’nın batıya 
açılan kapısı Aksaray, 
bölgenin tüm özelliklerini 
bünyesinde taşımaktadır. 
Fotoğraf tutkunları için Ha-
sandağı, Ihlara Vadisi, Manastır 
Vadisi, Yüksek Kilise, Çanlı Kilise, 
Kızıl Kilise, Selime Katedrali, Narlıgöl, 
Sultanhanı, Eğri Minare ve Tuz Gölü yılın 
her mevsimi farklı güzellikleriyle fotoğraf 
tutkunlarının ilgisini çekmektedir.

TUZ GÖLÜ’NDE 
KUŞ 
GÖZLEMCİLİĞİ
Tuz Gölü, Türkiye’nin önemli bir kuş cen-
netidir. Tuz Gölü içinde allı turna (fla-
mingo), yaban kazı, kılıçgaga, angıt ve 
benzeri kuşların yanı sıra yağmurcunlar 
ve yaban ördekleri gruplar halinde yaşa-
maktadır. Göl çevresindeki küçük göller, 
su birikintileri ve bataklıklarda ise batak-
lık kırlangıcı, suna, angıt ve martı türleri 
yaşıyor.

TUZ GÖLÜ’NDE 
YÜRÜYÜŞ KEYFİ 
Anadolu’nun ortasında bozkırın içinde 
gündüz buz mavisi, akşam üzeri ise eşsiz 

gün batımı manzarasıyla ziyaretçile-
rini büyüleyen Tuz Gölü, yılın 

her mevsimi yerli ve ya-
bancı turistlerin ilgisini 

çekiyor.

BİSİK-
LET 
TUR-
LARI

Aksaray’da Gü-
zelyurt, Gülağaç, 

Ihlara Vadisi ve 
Hasandağı çevresi 

bisiklet turları açısından 
önemli potansiyele sahiptir. 

Amatör ve profesyonel bisikletçiler, 
tarihi ve doğal güzellikler içinde turlarını 
düzenlemektedir.

EL SANATLARI
 

BEZ BEBEK
Bez bebek yapımı önce batıl inançlar ile yapılmış sonradan mesleğe dön-
müştür. Genelde çocukların oynaması ve oyalanması için yapılmasının yanı 
sıra bebeği olmayan bayanların çocuk özlemini dolaylı yoldan ifade etmek 
için de yapılmıştır. Aksaray ve çevresine baktığımızda bez bebek yapımı gü-
nümüzde turistik amaçla yapıldığı görülmektedir. Özellikle de yapıldığı yöre-
nin yöresel kıyafetlerinin giydirilmesi bebeklere ayrı bir özellik kazandırmış-
tır. Saratlı kasabasında yapılan bebekler de kasabanın yöresel kıyafetleri ile 
yapılan bebekler turistlere satılarak ev ekonomisine de destek olmaktadır.
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HALI DOKUMA 
SANATI
Halı desenleri 1960 yıllarına kadar 
Aksaray çevresindeki her köyde öz-
gün bir karaktere sahipken, bu tarih-
lerden sonra Taşpınar halısı modeli 
yaygınlaşmıştır. Günümüzde de Taş-
pınar halısı modeli uygulanmaktadır: 
Desenlerin büyük bir bölümünün na-
sıl ortaya çıktığı bilinmemektedir.

Aksaray ve çevresi de köklü bir halı 
dokuma geleneğine sahiptir. Geçmi-
şin bu ünlü merkezi, karakteri açık-
layabilecek eski halıların yokluğu 
nedeniyle, yeterince tanınmamıştır. 
Tarihi kaynaklarda ve halıcılıkla ilgi-
li yayınlarda da sadece Aksaray’ın 
Selçuklular devri halıcılığı hakkın-
daki seyahatname bilgileri veril-
mektedir. Aksaray yöresi halıcılığını 
“Selçuklular devri Aksaray halıcılığı, 
Osmanlılar devri Aksaray halıcılığı ve 
günümüz Aksaray halıcılığı şeklinde 
üç dönemde ele almak mümkündür. 
Günümüz Aksaray halıcılığı “Taşpınar 
Halıları” adıyla tanınmaktadır.

SELE SEPET 
ÖRMECİLİĞİ
Yüzyıllardır Aksaray ilinin Gülağaç İlçesin-
de “hasır otu” olarak adlandırılan, sazlık-
larda yetişen yumuşak otun yapraklarıyla 
sele sepet örme sanatı devam etmektedir. 
Yöreye has örgü tekniği ve çeşitli motifler-
le de süslenebilen sepetler oldukça uzun 
ömürlü olup, yüz yılı aşkın sepetlerin hala 
sağlam olarak günümüzde bulunmaktadır. 
Bu örgü tekniği çok zor ve zahmetli olup 
küçük bir kalemlik bile yaklaşık yarım 
günde tamamlanabilmektedir.

Hasır otundan sepet örme işi, diğer pek 
çok el ürünü gibi modern çağın gereçle-
rine yenilse de sepetçilik bölgede artan 
turizm faaliyetleriyle de canlı tutulması 
sağlanmaktadır. Bu selelerin en büyük 
özelliği, kamışların yöreye has bağlama 
tekniği ile örülmesidir. Yüzlerce yıllık bir 
geleneğin ürünü olan seleler, Gülağaç’taki 
göl kıyısında bulunan ve yöreye özgü olan 
Hasır adı verilen bir kamış türünden yapıl-
maktadır.

Doğada yetişen ya da kültüre alınmış bazı 
bitkilerin saplarının, dal ya da yaprakları-
nın ince şeritler haline getirildikten sonra 
bu şeritlerden çeşitli biçimlerde örme iş-
lemi yapılmasına bitkisel örücülük denir.

Gülağaç hasır sepetleri, Aksaray ilinin Gü-
lağaç ilçesinde Karasu Havzası adı verilen 
sulak alan çevresindeki Gülağaç, Gülpınar, 
Demirci, Bekarlar ve Sofular beldelerinde 
yapılmaktadır.

ÇÖMLEK-TESTİ VE 
ÇİNİ SANATI
Güzelyurt (Gelveri) İlçesi, İç Anadolu Bölge-
si’nde Aksaray İli’ne bağlı şirin ve turistik bir 
ilçedir. En eski adı (Roma ve Bizans Dönemin-
de) “Karballa” idi. Selçuklular zamanında “Gel-
veri” olarak değiştirilen ilçenin adı 1965 yılın-
da şimdiki ismi olan Güzelyurt’a çevrilmiş ve 
1989 yılında Aksaray’ın il oluşu ile birlikte ilçe 
olmuştur.

Yöre ile ilgili akla ilk gelen Güzelyurt’un has 
toprağıyla yapılan testi ve çömlekleridir. Çöm-
lek ve testi yapımı sanatında köklü bir geçmi-
şe sahip olan Güzelyurt çanak çömleği, ken-
dine özgü motifleriyle ayrı bir tarz oluşturan 
ürünlerdir. 

Çanak çömlek yapımında kullanılan kil, yu-
muşak ve yağlı kil toprakların elenmesiyle ve 
iyice yoğurulmasıyla çamur haline getirilmek-
tedir. Ağır Çark olarak bildiğimiz ve dönüş kuv-
vetini ustanın ayağı ile sağladığı bir sistem ile 
tezgâh üzerindeki çamurun özenle şekillendi-
rilmesiyle istenilen çanak çömlek yapılmak-
tadır. Yapılan çanak çömlekler işlik denilen 
atölyelerde, sonra bekleme odalarında daha 
sonra güneşte ve en sonunda da gölgede ku-
rutulduktan sonra, saman ve talaşla yakılan 
fırınlarda sekiz yüz dereceden başlayıp bin 
iki yüz derece sıcaklık arasında özenle pişiril-
mektedir.

Tarih, Kültür & Sanat

SEMERCİLİK 
SANATI
Semer genel anlamda beygir, 
katır, eşek gibi yük hayvan-
larının sırtına vurulan, ana 
yapının üzerine ağaç iskelet 
geçirilerek üretilen, genel-
likle yük taşımak için, bazen 
de biniş amaçlı kullanılan bir 
araçtır. Semer yapımında is-
kelet, kamış, deri, kaş, göcek, 
bez, tehliz, kındap, makas ve 
bıçak, demir halkalar ve kulp-
lar, kepe (kepene), kerpeten, 
testere, keser, törpü, bizler, 
keski,  ağaç tokmak gibi araç 
ve gereçler kullanılmaktadır.

GÜLAĞAÇLI KADINLARIN ÜRETİMLERİ’NE 
KADIN KAYMAKAMDAN TAM DESTEK 
Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde Kaymakam Elif Nur Saçal öncülüğünde bir araya gelen kadınların 
oluşturduğu kooperatifte üretilen yöresel ürünler, “Aşıklı” markasıyla raflardaki yerini alıyor.

Gülağaç Kaymakamı Elif Nur Saçal, ilçede yaşayan kadınların istihdamına katkı sağlamak ama-
cıyla, Gülağaç Aşıklı Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nin kurulmasına öncülük etti.  

Kooperatifte bir araya gelen Gülağaçlı kadınların organik ürünlerden yaptığı reçel, mantı, erişte 
ve diğer hamur işleri gibi yöresel ürünler, Orta Anadolu’da ilk tarım topluluklarından “Aşıklı” mar-
kasıyla satışa sunuluyor. İlçedeki kadınların ev ekonomilerine katkı sağlayan kooperatif, doğal 
beslenmek isteyenlerden de yoğun talep görüyor.

Kaymakam Saçal; ilçeye atandıktan sonra, gerçekleştirdiği ziyaretlerde kadın istihdamının ye-
terli seviyede olmadığını gördüğünü belirterek, Bu işe girişerek, kadınları ekonomiye katmaya 
çalıştıklarını söyledi. 

Markamız ‘Aşıklı’ oldu. Aşıklı, Orta Anadolu’da tarımın yapıldığı ilk Anadolu köyü olarak biliniyor. 
Doğaya ‘Aşık Eller’ adında bir de slogan ürettik ve yola çıktık.” diye konuşan Kaymakam Saçal; 
ilçedeki kadınların tarımda ve tarımsal faaliyet gerektiren tüm işlerde aktif olduklarını da ifade 
ederek;

Kısa sürede kooperatifi kurduk, markalaştık ve bugünlere geldik. İlk başta eğitimler verdik. En 
önemlisi hijyen eğitimiydi. Kadınlarımız bu eğitimleri tamamladı. Sonra ürünlerin ekimini yaptık, 
fideleri kooperatifimizce alındı. Kendi tarlalarımızda kendimiz üretiyoruz. Daha sonra kadınlarımız 
içerisine hiçbir şey katmadan organik ürünler üretmeye başladı” diye konuştu.

Satışlarını sosyal medya üzerindeki hesaplardan yaptıklarını ve çok sayıda sipariş aldıklarını 
söyleyen Gülağaçlı kadınlar; “Bizlerde aile ekonomimize destek olmak adına çalışıyoruz” Her 
zaman yaptığımız ürünlerden artık para kazanıyoruz. İşimizi çok seviyoruz.. Bizler de aile eko-
nomimize destek olmak adına çalışıyoruz. Kendi paramızı kendimiz kazanıyoruz.”diye konuştu. 
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Çalışma yaşamındaki tarihsel dönüşüm 
sürecine bakıldığında sanayi devrimi 
sonrasındaki insan dışı çalışma ortamı, 
insanın psikolojik ve sosyolojik yönünün 
ihmal edilmesine sebep oluyor. 

Günümüzde ortaya çıkan rekabetçi or-
tam ve yoğun iş temposu çalışanların 
stres yaşamalarına neden olmakta ve 
buna bağlı olarak da çatışma, iş tatmin-
sizliği vb. sorunlar da kendini gösteriyor. 
Bununla birlikte, duygusal açıdan yıpra-
nan iş görenin motivasyonu düşüyor ve 
verimsiz hâle geliyor. 

Kişisel gelişim açısından bakıldığında 
içerdiği yöntem ve tekniklerin aslında 
yeni şeyler olmadığı, kendi kültürümüze 
ait değerlerin farklı bir dille ifade edildiği 
apaçık görülüyor. 

Dolayısıyla çalışma yaşamında yaşanan 
sorunlara yönelik çözüm önerileri sunan 
bu yöntem ve tekniklerin çoğunun Ahilik 
müessesinin ortaya koyduğu değerle-

rin özeti olduğu görülüyor.  Öyle ki çoğu 
eserde ortak olan hayata pozitif bakmak, 
bardağın dolu tarafını görmek, insanlara 
güler yüz göstermek, çevremizdekileri 
sevmek, saymak vb. ifadeler sanki yeni 
keşfedilmiş gibi sunulsa da, aslında bu 
ve benzeri değerler yüzyıllardır Türk top-
lumunda Ahilik müessesi ile kökleşmiş 
ve günümüze kadar gelmiştir. Ahiliğin, 
çalışma hayatındaki psikolojik problem-
lere çözüm olacak bireysel davranış te-
melli değerler şunlar olmuş.

Sabır göstermek; Sabır, başarıya giden 
yolun anahtarı durumundadır ve çalışma 
hayatında yaşanan sorunların birçoğu 
da sabırsızlık nedeniyle olmaktadır. Öyle 
ki bireyler çalışma yaşamında hemen 
yükselmek ve çok para kazanmak istiyor. 
Bu durum, bireyler üzerinde gereğinden 
fazla strese neden olduğundan işlerin-
den tatmin olmaları mümkün olmuyor.  
Özellikle günümüzde “Kısa zamanda he-
men zengin olayım” mantığı ile hareket 
ediliyor ve yemek pişmeden yenilmeye 

çalışılıyor. Ancak Ahilik anlayışına göre 
insanların olgunlaşma süreleri vardı. Bu 
süreler dikkate alınarak terfiler yapıl-
makta ya da ödüller veriliyordu. Maale-
sef günümüzde sabretmenin miskinlik, 
kayıtsız kalma, çaba sarf etmeme gibi 
değişik anlamlara çekilmesi de önemli 
bir sorun oluşturuyor.  

Sevgi göstermek; Ahilik; birbirini seven, 
birbirine saygı duyan, yardım eden, fakiri 
gözeten, yoksulu barındıran, işi kutsal, 
çalışmayı ibadet sayan bir esnaf ve sa-
natkâr teşkilatıdır. Dolayısıyla bu bakış 
açısında olan manevi olarak yaşamaktan 
zevk alacak ve stres de yaşamayacaktır.

Sır tutmak: Günümüz örgütlerinde güven 
ortamını zedeleyen, insanları birbirine 
düşürüp düşman eden en olumsuz un-
surların başında dedikodu geliyor. Dedi-
koduysa insanların olumlu yönlerinden 
çok hata, eksik ya da kusurlu yönlerin-
den bahsetmek, onları birbirlerinden 
uzaklaştırıp düşmanca duygular bes-

AHİLİKTEN GÜNÜMÜZE 
KİŞİSEL GELİŞİM

lemelerinden başka bir işe yaramıyor. 

Ahilikte sır tutmak önemliydi. Sır tutmayı 

bilen dedikodu etmez ve ettirmez. Ahi-

lik teşkilatında dedikoduculuğun cezası 

loncadan ihraç edilmeye kadar uzanırdı.

Samimiyet ve içtenlikte bulunmak; Ahi 

kendisine güvenilen, sözüne inanılan ki-

şidir. Davranışlarında yapmacık, dilinde 

yalan, yüzünde maske yoktu.  Çıkar sev-

dasında olmadığından kimseye boyun 

eğmez Başkalarının hakkını kendi hakkı 

gibi korurdu.

Güler yüzlü olmak. Gülümsemek; Ahilikte 

güler yüzlü olmak esastı. Ahi, bir umut 

kaynağıydı. Yanına her kim düşünceli, 

kaygılı ve üzüntülü gelse oradan rahat-

layarak çıkardı. Dolayısıyla Ahilikte, her 

zaman başkasının psikolojik sorunları-

nı çözme yönünde hep bir çaba olmuş. 

Günümüzde de çalışma ortamında böyle 

kişilere ihtiyaç olduğunu sıklıkla görüyo-

ruz. 

Güven vermek; Ahilikte güven kazanmak 
oldukça önemliydi. Hem müşteriye hem 
de çalışma ortamındaki diğer bireylere 
güven vermek Ahiliğin önemli bir özelli-
ğidir. Güven, çalışma ortamındaki psiko-
lojik atmosferi önemli ölçüde etkiliyor. 

Kanaat etmek: Ahi, hırsının esiri olmayan 
elindeki ile kanaat etmeyi bilen kişidir. 
Günümüzde de çalışma yaşamında hır-
sa kapılıp kanaatkârlık göstermeyenler 
daha fazla stres yaşıyorlar. 

Sadakat; Sabır gibi sadakat de bir ahide 
olması gereken temel değerlerdendi. 
Sadakat, öğrenmeye ve başarıya giden 
yolun temel unsurlarındandır Sadakat 
olmazsa uzun soluklu çalışma da sağla-
namaz.

Affedici olmak; Ahilik kültürünün temel 
prensiplerinden biri de affedici olmaktır. 
Yaşam koşullarının ağırlığı ile günlük iş 
yoğunluğu ve iş hayatında başarılı olma 
zorunluluğuna bağlı artan stres, ruhsal 

ve sosyal açıdan sağlıklı ve dengeli bir 
yaşamı hem tehdit ediyor, hem de bunu 
günümüz insanı için kaçınılmaz kılıyor.
Dolayısıyla yapılan hataları büyütmek, 
hem çalışanları hem de yöneticileri üzü-
yor ve strese sokuyor.

İşletmelerin en önemli kaynağı olan in-
sanın hiç hata yapmaması mümkün de-
ğil. Önemli olan bu hataları görebilmek ve 
ondan ders almaktır. Onun için Ahilikte
ceza verilse bile kin sürdürülmez. Her 
olay tatlıya bağlanırdı.  Affedicilik esastı.
Öyle ki kin, nefret ve kıskançlık gibi duy-
gular var olmaya devam ettiği sürece 
bunlar hem bireyi hem de grubu olumsuz 
etkileyecektir. İş gören tatmini, motivas-
yon ve bağlılığına tehdit anlamına gelen 
bu duyguların temelinde affedici olma-
mak var.

Ayrıca, bireylerin, birbirinin kusurunu 

arayarak ayıplarını ve eksikliklerini or-

taya çıkarıp ifşa etmesi, rakibini yok et-

meye çalışması, iş hayatının en önemli 

problemlerinin başında geliyor. 
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Ahilikte, esnafın birbirine köstek olma 
yerine destek olma esası benimsenmiş 
ve olumsuz davranış sergileyenler sü-
rekli kınanmışlar. Çünkü düşmanlık ve 
kin beslemek, Ahilikte hiç yoktur. Öyle ki 
Ahiliğin beslendiği İslam ahlak sistemin-
de, kişinin kendisine gelmeyene gitmesi, 
kendine zulüm edeni affetmesi, kendi-
sine vermeyene vermesi ve kendisine 
kötülük yapana iyilik yapması tavsiye 
edilirdi. 

Öfkelenmemek, öfkeyi yönetmek; Ne 
günlük yaşamda, ne de iş hayatında öf-
kesinden yarar görmüş birine rastlamak 
çok mümkün değil. Öfkelenmenin verdiği 
zarar sadece bireyin sağlığıyla sınırlı kal-
maz, öfkeli çalışanın müşteri üzerinde 
bırakacağı etki kadar çevresine yayacağı 
negatif enerji de diğer çalışanların moti-
vasyon ve verimliliği açısından önemlidir.
Öfkeli bireyin sağlığında oluşacak bozul-
ma ya da örgüt içinde sebep olduğu ge-
nel moral, motivasyon kaybı gerçekten 
üzerinde düşünmeye değer. Günümüzde, 

tıbbi açıdan bilinmektedir ki öfkelenmek 
strese neden olmakta bu da kalp krizi vb. 
hastalıkları tetiklemektedir. Öfkelenmek, 
sürekli bir çatışma ortamı doğurmak-
tadır. Ahilikte ise çatışmacı bir anlayış 
söz konusu değildi. Öyle ki Ahilikte, uz-
laşmadan ziyade bireyin diğer insanları 
düşünerek ölçülü ve dengeli davranışlar 
göstermesi beklenirdi. 

Bu yaklaşımda ferdin taviz vermesi değil, 
gönüllü katkısı esas olduğundan sonu-
cunda burukluk yaşanmaz, aksine iç hu-
zur duyulurdu.  Doğruluktan ayrılmamak; 
Ahi, doğruluk ve dürüstlüğünden emin 
olunan kişidir. 
 “Eli eksik tartmaz, hak olmayana uzan-
maz.” “Yalan bilmez, iftira etmez. 
” Ahilikte doğruluktan asla taviz verilme-
miş, hatta aksi davranışlar cezalandırıl-
mıştı. 
Örneğin, kalitesi bozuk mal üretmek, 
tüketiciyi aldatmak, yüksek fiyatla mal 
satmak Ahilikte en büyük suçlar arasın-
da sayılmış ve cezası birlikten çıkarma 

olarak uygulanmıştı. Ahilik Kurumu, tarih 
boyunca sahip çıktığı değerler doğrultu-
sunda var olmuş ve aynı zamanda bu de-
ğerleri gelecek nesillere aktarma gayreti 
göstermiştir. Bu doğrultuda, günümüz 
çalışma hayatındaki problemlerin çözü-
münde, bu değerlere sahip çıkma gereği 
apaçık ortadadır.

Çünkü zaten bu değerler, Batı dünyasın-
daki gelişmeler paralelinde dolaylı olarak 
bizlere aktarılıyor.  Önemli olan da bu de-
ğerleri batı değerleri olarak değil, kendi 
öz değerlerimiz olarak kabullenmek ve 
hayata geçirmektir. İlgili değerlere sahip 
çıkan veuygulayan hiçbir toplum, bun-
dan zarar görmemiştir. Dolayısıyla insani 
değerlerin kaybolduğu günümüzde, top-
lumsal yaşamımız, doğruluk, dürüstlük, 
ahlak ve kalite kavramlarının içlerinin 
tekrar doldurulması ile hayat bulacak, 
çalışma yaşamı da bu süreçten olumlu 
etkilenecektir. Ahide olması gereken en 
önemli özellik;  Hayata olumlu tarafından 
bakıp sabırlı olmakken, bunu o günden 
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bugüne taşımasını öğrenmemiz şart gibi görünüyor.  Ahilikten gelen bir örnekle de 
ifade edelim istersek; aşağıdaki hikaye bunu çok güzel anlatıyor.           

TUZ ve SU

Yaşlı usta, çırağının her şeyden sürekli şikâyet etmesinden bıkmış. Bir gün çırağını 

tuz almaya göndermiş. Hayatındaki her şeyden mutsuz olan çırak döndüğünde yaşlı 

usta ona, bir avuç tuzu, bir bardak suya atıp içmesini söylemiş. Çırak, yaşlı adamın 

söylediğini yapmış ama içer içmezde ağzındakileri tükürmeye başlamış. 

“Tadı nasıl?” diye soran ustasına öfkeyle; “Acı.” diye yanıt vermiş. Usta gülümseye-

rek; çırağını kolundan tutup ve dışarı çıkarmış. Az ilerideki gölün kıyısına götürüp ve 

çırağına bu kez de bir avuç tuzu göle atıp gölden su içmesini söylemiş.

Söyleneni yapan çırak, ağzının kenarlarından akan suyu koluyla silerken aynı soru-
yu sormuş. “Tadı nasıl?” Ferahlatıcı” diye yanıt vermiş genç çırak.“Tuzun tadını aldın 
mı?” “Hayır” diye yanıtlamış çırak.

Bunun üzerine yaşlı adam, suyun yanına diz çökmüş olan çırağının yanına oturarak, 
“Hayattaki acılar tuz gibidir, ne az ne de çoktur. Acının miktarı hep aynıdır. Ancak bu 
acının acılığı, neyin içine konulduğuna bağlıdır. Acın olduğunda yapman gereken tek 
şey, acı veren şeyle ilgili duygularını genişletmektir. Onun için sen de artık bardak 
olmayı bırak, göl olmaya çalış.”

“Eli eksik 
tartmaz, 
hak 
olmayana 
uzanmaz.” 
“Yalan 
bilmez, 
iftira 
etmez. 
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KOOPERATİFLER KANUNUNA GÖRE
 KAMU GÖREVLİSİ GİBİ 
CEZALANDIRILMA (2)

Alev AKGÖKÇE  
Ticaret Uzmanı

1163 sayılı Kanun’un “Üyelerin Titizlik 
Derecesi ve Sorumlulukları” başlıklı 62. 
maddenin 3. fıkrası kapsamında incele-
necek ikinci husus, yönetim kurulu üye-
leri ve memurlarının hangi fiillerinden 
dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırıla-
caklarıdır.

Hüküm iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci 
kısımda, kooperatif yönetim kurulu üye-
lerinin ve memurlarının suç oluşturan 
eylem ve davranışlarından kamu görev-
lisi gibi ceza görecekleri belirtilmekte, 
ikinci kısımda ise “ve özellikle” denerek 
“kooperatifin para, malları, bilanço, tu-
tanak, rapor ve başka evrak defter ve 
belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan 
dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırıla-
cakları” açıklanmaktadır. 

Öncelikle kooperatif yönetim kurulu üye-
leri ve memurlarının kamu görevlisi gibi 

cezalandırılmalarını gerektiren hareket-
leri, yönetimle ilgili olmalıdır. Yönetimle 
ilgisiz hareketler ise genel hükümlere 
göre cezalandırılır. 

Yönetimle ilgili olan hareketlerin neler 
olabileceği, kooperatiflerle ilgili mevzuat 
hükümleri ve kooperatif anasözleşme-
sinde belirtilen düzenlemeler çerçeve-
sinde belirlenir. 

Bununla beraber, bu kimselerin fıkranın 2. 
cümlesinin ilk kısmında düzenlendiği gibi 
yönetime ilişkin tüm fiillerden mi; yoksa 
sadece “ve özellikle” diye başlayan ikinci 
bölümündeki fillerden mi kamu görevlisi 
gibi cezalandırılacakları hususunda tar-
tışmalar bulunmaktadır.

 Bazı yazarlar kanun koyucunun bu dü-
zenlemeyle yönetime ilişkin tüm hare-
ketleri bakımından kamu görevlisi gibi 
cezalandırılmalarını öngördüğünü söyle-
mektedir. Öyleyse bu kişiler kooperatifin 
parası, malı, bilançosu, tutanakları, rapor 
ve diğer evrakları ile defter ve belgele-

KAMU GÖREVLİSİ GİBİ 
CEZALANDIRILAN FİİLLER

Kooperatiflerde kamu 
görevlisi gibi cezalandırılma 
ile ilgili genel bilgilere ve 
kimlerin bu şekilde cezalan-
dırılacağına Ahiname Der-
gisi’nin 12’nci sayısında yer 
alan Kooperatifler Kanunu-
na Göre Kamu Görevlisi Gibi 
Cezalandırılma (1) başlıklı 
makalede yer verilmişti. Söz 
konusu makalenin devamı 
niteliğinde olan bu makale-
de ise, kooperatif yönetim 
kurulu üye ve memurlarının 
hangi fiillerinden ötürü 
kamu görevlisi gibi ceza-
landırılacağı ve suça iştirak 
hususu ele alınacaktır.

ri ile ilgili olarak işlenen suçlardan hayli 
hayli “kamu görevlisi gibi” cezalandırıla-
caklardır. 

Bir diğer görüş ise, kanun koyucunun 
amacının kooperatif görevlilerinin koo-
peratifin parası, malları belge ve defterle-
ri üzerinde işleyecekleri suçlar için daha 
ağır yaptırımlar koyarak bunlar üzerinde 
suç işlemelerini önlemek olduğu; ancak 
güttüğü amacı aştığı yönündedir.  

Gerçekten de Kanun koyucu biri geniş 
diğeri dar olan iki sorumluluğu peş peşe 
bağlayarak uygulamada duraksamalara 
öğretide de değişik yorumlara yol açmış 
görünmektedir. 

Yargıtay’ın birçok kararında ikinci görüşü 
benimsediği ve yöneticilerin tüm davra-
nışlarını bu madde kapsamında değer-
lendirmediği tespit edilmiştir:  
“ … Kooperatifi başkanı olan sanığın, 
mahkeme müzekkerelerini cevaplandır-
mamaktan ibaret olan eylemi nedeniyle 
Türk Ceza Kanunu uygulamasında me-

mur sayılamayacağı ve fiilin TCY’nin 526. 
maddesine uyduğu gözetilmeden, anılan 
Yasanın 230. maddesiyle hüküm kurul-
ması yasaya aykırıdır...” Y.4.C.D. E:1989 
/5938 K: 1989/6376 sayılı kararı için bkz. 
www.lexpera.com; “…Olayımızda sanığın 
üzerinde suç işlediği para kooperatife 
ait değil, kooperatife yaptığı iş nedeniyle 
ondan alacaklı olan müteahhide aittir. Bu 
nedenle sanığın, icra memurluğu yazı-
sına rağmen müteahhidin istihkakından 
kesinti yapmamaktan ibaret olan eyle-
mi nedeniyle memur gibi cezalandırmak 
olanaksızdır. Bu durum gözetilmeden 
TCY’nin 526/1. madde ve fıkrası yerine 
230/1. madde ve fıkrasıyla hüküm kurul-
ması yasaya aykırıdır…”
“…Tarım kredi kooperatifi müdürü olan 
sanığın Ziraat Bankası Müdürlüğüne yaz-
dığı yazı ile kooperatif ortağı olmayan 
…’yu ortakmış ve kooperatife borçluy-
muş gibi göstermekten ibaret eylemi-
nin kooperatife ait para ve mallara karşı 
işlemediği ve bu nedenle ceza yasası 
uygulamasında memur sayılamayacağı 
ve eyleminin TCY’nin 345. maddesine 

uyduğu gözetilmeden aynı Yasanın 240. 
maddesi ile hüküm kurulması yasaya ay-
kırıdır...” 

“…Kooperatif yönetim kurulu üyeleri ile 
memurlarının devlet memuru gibi ceza-
landırılacak fiil ve hareketleri, kooperati-
fin yönetimiyle ilgili olanlardır. Yönetimle 
ilgisi olmayan fiil ve hareketler ise mad-
de kapsamı dışında olup genel hüküm-
lere tâbidir. Hangi fiil ve davranışların 
kooperatif yönetimi ile ilgili olacağını, 
kooperatifler mevzuatı ile ana sözleşme 
hükümleri belirler. Kanun; devlet memur-
ları gibi cezalandırmayı gerektirir fiil ve 
davranışları tahdidi olarak belirtmemiş, 
bunlardan önemli olanlarını emsal ola-
rak açıklamakla yetinmiştir. Bu husus, 
fıkrada genel ifadeden sonra ve özellik-
le" sözcüğüyle vurgulanmıştır. Koopera-
tif yönetimiyle ilgili fiil ve davranışların 
hangi hallerde hangi suçları oluşturacağı 
hususunda Kooperatifler Kanununda bir 
hüküm bulunmamakta bu konuda kanun, 
ceza kanununa gönderme yapmakta-
dır…” 
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Bununla beraber Yargıtay’ın bazı kararla-
rında davranışın kanunda sırayla sayılan 
hususlar ile ilgili olup olmadığının değer-
lendirmesi yapılarak karar verildiğine; 
bazı kararlarında ise bu değerlendirme-
nin hiç yapılmadığına rastlanmaktadır. 
Dolayısıyla Yargıtay’ın hangi eylemleri 
suçun oluşması için esas aldığı açık de-
ğildir.  

“…1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 62. 
maddesinde kooperatif yönetim kuru-
lu üyeleri ve memurlarının kooperatifin 
para ve malları bilânço, tutanak, rapor 
ve başka evrak, defter ve belgeleri üze-
rinde işledikleri suçlardan dolayı kamu 
görevlisi gibi cezalandırılacağının ön-
görülmesi karşısında; suç tarihlerinde … 
Kalkınma Kooperatifinin yönetim kurulu 
ikinci başkanı olan sanığın koopera-
tifteki işine son verilen …'ın "kıdem 
tazminatı ve diğer haklarının" 
verilmesi talebiyle kooperatif 
aleyhinde açtığı davada, dava-
cıya ait bazı bilgi ve belgelerin 
gönderilmesi için kooperatife 
25/01/2008 ve 18/09/2008 
tarihlerinde yazılan yazılara 
cevap vermemesi şeklindeki 
eylemi nedeniyle kamu görevlisi 
gibi cezalandırılabilmesine olanak 
bulunmadığı ve dolayısıyla sanığın 
özgü suç niteliğindeki görevi kötüye 
kullanma suçunun faili olamayacağı…”
Yönetici ve memurların ne zaman kamu 
görevlisi gibi sorumlu olmaya başladığı 
zamanın belirlenmesi de önemlidir. Yar-
gıtay, kararlarında bu hususların araştırıl-
ması gerektiğine vurgu yaparak böyle bir 
araştırma eksikliğine rastladığı durum-
larda bozma kararı vermektedir. 

Yargıtay’ın 5. Ceza Dairesinin 06.12.2010 
tarih ve E: 2010/9314 kararında sorum-
luluğun başlangıcının araştırılmamasına 
şu şekilde değinilmiştir:
 “…1163 sayılı Kooperatifler Yasasının 2, 
3 ve 7. maddelerinde açıklandığı üzere 
bir kooperatifin düzenlenecek ana söz-

leşmesi noterce onaylanıp, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığından alınacak izinden 
ve Ticaret Siciline tescil edildikten son-
ra tüzel kişilik kazanacağı ve ancak tüzel 
kişilik kazanmış kooperatiflerin yönetim 
kurulu başkan ve üyelerinin kamu gö-
revlisi gibi cezalandırılmaları mümkün 
bulunmasına göre; kooperatifin tüzel 
kişilik kazanıp kazanmadığı, kazandı ise 
hangi tarihte kazandığı, yönetim kurulu 
üyelerinin kimler olduğu, hangi tarihler-
de görev yaptıkları araştırılmadan hüküm 
kurulması… (bozulmasına)”  
Yargıtay’ın 7. Ceza Dairesinin 18.02.2010 
tarih ve E:2010/2328 numaralı kararında 
sorumluluğun bittiği savunmasının 

araştırılmamasına ise şu şekilde değinil-
miştir:
 “…Sanıkların savunmalarında koopera-
tif yönetim kuruluna seçildikten sonra 
istifa ettiklerini bildirmeleri karşısında, 
kooperatif ana sözleşmesi, sicil kayıtla-
rı, yönetim kurulu karar defteri ve istifa 
dilekçeleri dosyaya celp edildikten son-
ra, 1163 sayılı kooperatifler kanununda 
yönetim kurulu üyeliğinin istifa yöntemi 
ve sonuçlarını düzenleyen hüküm ince-
lenerek, suç tarihinde sanıkların yönetim 
kurulu üyeliklerinin devam edip etme-
diği hususu belirlendikten sonra hukuki 

durumlarının tespiti gerekirken, eksik 
incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde 
hüküm tesisi…(bozulmasına)” 

Buna göre bu kişilerin “kamu görevlisi 
gibi” cezalandırılmaya başladığı an, yö-
netim kurulu üyeleri için, seçildikleri an; 
memurlar için usulünce iş akdinin kurul-
duğu an, sona erdiği an ise görev sürele-
rinin sona erdiği ya da istifa ettikleri an 
ile iş akdinin son bulduğu andır.

Kooperatifte kamu görevlisi gibi sorumlu 
olanların işledikleri özgü suçlara katılan 
diğer kimselerin sorumlulukları ne ola-
caktır? Kamu görevlisi sayılmadıkların-
dan bu suçlara iştirak ettikleri halde ceza 

sorumlulukları doğmayacak mıdır?
Suça iştirak, TCK'nın "Bağlılık Kuralı" 

başlıklı 40 ncı maddesinde dü-
zenlenmiştir:
“(1) Suça iştirak için kasten ve 
hukuka aykırı işlenmiş bir fii-
lin varlığı yeterlidir. Suçun iş-
lenişine iştirak eden her kişi, 
diğerinin cezalandırılmasını 
önleyen kişisel nedenler göz 

önünde bulundurulmaksızın ken-
di kusurlu fiiline göre cezalandırılır.  

(2) Özgü suçlarda, ancak özel faillik 
niteliğini taşıyan kişi fail olabilir. Bu suç-

ların işlenişine iştirak eden diğer kişiler 
ise azmettiren veya yardım eden olarak 
sorumlu tutulur.  (3) Suça iştirakten do-
layı sorumlu tutulabilmek için ilgili suçun 
en azından teşebbüs aşamasına varmış 
olması gerekir.”

TCK m. 40/2’de ise, özgü suçlar için “Özgü 
suçlarda, ancak özel faillik niteliğini taşı-
yan kişi fail olabilir. Bu suçların işlenişine 
iştirak eden diğer kişiler ise, azmettiren 
veya yardım eden olarak sorumlu tutula-
bilir.” düzenlemesi yer almaktadır. 

Kanun ve birçok yazar özgü suçlarda, 
özel nitelikleri taşımayan kişiler suça 
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hangi derecede katkıda bulunursa bulun-
sunlar suçun faili (doğrudan fail, dolaylı 
fail, müşterek fail)  olamayacağını söyler. 
Buna göre, suça katkı sunanlar sadece 
suça azmettiren veya yardım eden ola-
bilir. Bununla beraber bazı yazarlar ise, 
tipik davranışın mutlaka özgü failin ger-
çekleştirmesinin gerektiğine dair man-
tiki bir zorunluluk olmadığını, böyle bir 
zorunluluğun kusurluluğu ve nedensel 
katkıları ihmal ettiğini, özgü suça ilişkin 
tipik hareketin özgü nitelikleri olan kişi-
lerce yapılması zorunluluğu olan suçların 
sadece doğası gereği “failin kendi eliyle 
gerçekleşmesi gereken suçlar” olduğu-
nu söylemektedir. Örneğin: Yalan tanıklık 
( TCK. m. 272).  Buna göre, suça özgü nite-
liklere sahip olan bir kişinin katılmasıyla 
birlikte, bu niteliklere sahip olmayanlar 
da tipik fiili gerçekleştirebilir. 

Özgü suçlara iştiraki bağlılık kuralı başlı-
ğı altında düzenleyen kanundaki bağlılık 
kuralının asıl anlamı, kasten ve hukuka 
aykırı bir fiilin varlığı ile bu fiilin icrasına 
başlanmış olması ve suçun şerikler için 
aynı olmasıdır. Yani ortada suç olan tipik 
bir hareket olduğu sürece suç var olacak 
ve failin niteliği şeriklerin durumunu et-
kilemeyerek herkes kendi kusurlu fiiline 
göre cezalandırılacaktır. 

Öğretide ise bağlılık kuralının fiil üzerin-
deki hâkimiyetinin fail olarak nitelendi-
rilmeye yeterli olmayanların sorumlu-
luklarının belirlenmesinin yanında ikinci 
işlevinin özgü suçlara ilişkin olduğunu 
düşünenler bulunmaktadır.  

Bu yazarlar, özgü failde aranan özellikle-
re sahip olmayan ancak suç işlenmesine 
katılmış kişilerin sorumluluklarının be-
lirlenmesinin bir sorun olduğunu ve bu 
konuda gerçek özgü suç ve görünüşte 
özgü suç için bir ayrıma gidilmesi ge-
rektiğini savunmaktadırlar.  Bu konudaki 
tartışmalar ayrı bir makalenin konusu 
olacağından burada değinilmeyecektir. 
Ancak bağlılık kuralının özgü suça iştirak 

edenlerin cezalandırılmasıyla bir ilgisi 
bulunmadığı düşünülmektedir. Suça ka-
tılan her kişinin sorumluluğu fiiline ve bu 
fiilin meydana getirdiği haksızlığa göre 
belirlenir. Dolayısıyla özgü suça katılan-
ların da özgü olmayan suçlara katılanlar 
gibi bağlılık kuralına göre sorumlulukları-
nın belirlenmesi gerekeceğinden bağlılık 
kuralının özgü suçlara ilişkin farklı bir iş-
levi bulunmamaktadır. 

Bununla beraber özel faile ilişkin nite-
likleri bulunmayan kişinin, özel failin bu 
niteliğini bilmiyorsa özgü suça iştirak 
bilinç ve iradesinin olmadığı anlaşılmalı-
dır.  Böyle bir durumda kişinin fiili Kanun-
da suç olarak düzenlenmişse kişi genel 
suçtan cezalandırılacak, düzenlenme-
mişse cezalandırılmayacaktır. O halde 
kooperatif yönetim kurulu üyelerinin 
kamu görevlisi gibi cezalandırıldıkları 
özgü suçların, denetim kurulu üyeleri 
yahut ortaklar faili olamazlar. Ancak özel 
bir yükümlülük altında olmayan bu kişiler 
de bağlılık kuralı çerçevesinde özgü suça 
iştirak edebilir.  

Suça iştirak etmeleri durumunda somut 
olaya göre sorumlulukları bağlılık kuralı-
na göre belirlenecek ve suçtan sorumlu 
tutulabilmesi için aranan şartlar herkes 
tarafından işlenebilen suçlarla aranan 
şartlarla aynı olacaktır.  Bununla beraber 
iştirak edenler failin yönetim kurulu üye-
si veya memuru olduğunu bilmelidirler. 
Bilmemeleri durumunda genel suç varsa 
genel suçtan sorumlu olurlar. Örneğin, 
zimmeti oluşturan davranışlara, diğerinin 
yönetim kurulu üyesi veya kooperatif 
memuru olduğunu bilmeyen bir denetim 
kurulu üyesi iştirak etse, bu kimsenin 
sorumluluğu zimmet suçuna göre değil; 
genel suç olan güveni kötüye kullanma 
suçuna göre belirlenir.

Son olarak her ne kadar, kooperatif yö-
netici ve memurları kooperatifin faali-
yetleri kapsamında işledikleri suçlardan 
kamu görevlisi gibi sorumlu olacak iseler 

de, uygulanacak soruşturma usulüne 
dair özel bir düzenleme olmadığından 
kamu görevlilerinin yargılanmasında ol-
duğu gibi yargılama için izin istenmesi-
ne gerek olmayacak, bu kişiler hakkında 
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 
hükümlerine göre muhakeme işlemleri 
yürütülecektir. 
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TARIM SATIŞ KOOPERATİFÇİLİĞİNDE 
ÖZERKLİK DÖNEMİ, GÜNCEL GELİŞMELER 

VE ÖNERİLER
Selçuk MERT  
Ticaret Uzmanı

Türk kooperatifçilik hareketinin ilk ör-
neklerinden olan ve 100 yılı aşkın geç-
mişiyle ülkemizin en köklü kooperatif 
kuruluşlarından olan ve mevcut durumda 
4572 sayılı Kanuna göre özerk olarak fa-
aliyet gösteren tarım satış kooperatifleri 
ve birlikleri bu uzun zaman dilimi içeri-
sinde birçok değişik mevzuat, politika 
ve uygulamalara maruz kalmış ve kayda 
değer dönüşümler geçirmişlerdir.

Tarım satış kooperatifleri ve birlikleri 
(TSKB), 1935 yılında yasal kimliklerini 
kazanmışlar ve bu tarihten sonra ülke-
mizde çeşitli tarihlerde başta pamuk, 
incir ve üzüm ürünleri olmak üzere fındık, 
fıstık, zeytin, zeytinyağı, gül, ipek koza-
sı, tiftik gibi birçok yeni alanda yüzlerce 
tarım satış kooperatifi ve 30’un üzerinde 
birlik kurulmuştur. Bu birliklerden bazıları 
hiç faaliyete geçmemiş, bazıları tasfiye 
olmuş, bazıları da birleşmiştir (Aktaran; 

Mert 2013). Ülkemizde bugün itibariyle 
51 ilde 20’ye yakın üründe faaliyet gös-
teren 300’e yakın (18’i bağımsız) tarım 
satış kooperatifi ve 13 faal tarım satış 
kooperatifleri birliği bünyesinde faaliyet-
lerine devam etmekte, bu kooperatif ve 
birliklerin yaklaşık 350 bin üretici ortağı 
bulunmaktadır (TB, 2020).

Amacı ortakların ve gerektiğinde diğer 
üreticilerin ürünlerinin daha iyi şartlarla 
değerlendirilmesi, mesleki faaliyetleri ile 
ilgili ihtiyaçlarının karşılanması ve eko-
nomik menfaatlerinin korunması olan 
bu kuruluşlar, 1964 yılından sonra 30 yılı 
aşkın bir süre Devlet desteği ile Devlet 
adına üreticilerden ürün alım satımı yap-
mış, bu dönemde kamu kaynaklarının 
yardımıyla birçok arazi, tesis ve işletme-
ye sahip yüksek tutarlarda ihracat yapan 
ve binlerce kişiye istihdam sağlayan de-
vasa kuruluşlar haline gelmiş ve doğal 
olarak tarımsal üretim, sanayi ve ticare-
tine çok önemli katkılar sağlamışlardır. 
Öte yandan söz konusu sürecin sonunda 

Devlet vesayeti altında verimlilik ilkeleri 
dışında çalışan birlikler, zamanla Devletin 
sırtında bir yük olarak görülmüş, hatta 
bütçenin kara deliklerinden birisi olarak 
adlandırılmışlardır (Aktaran; Mert, 2013). 
TSKB, 2000 yılında yürürlüğe konulan 
4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Birlikleri Hakkında Kanun uyarınca idari 
ve mali yönden özerk hale getirilmiş olup 
2013 yılından itibaren ilgili mevzuatta 
yapılan köklü değişikliklere uyum sağ-
layarak piyasadaki faaliyetlerine devam 
etmekte ve tarımsal ürünlerin alımı, iş-
lenmesi ve pazarlanmasındaki kritik rol-
lerini sürdürmektedirler. 

Birliklerin yaşadığı çeşitli dönemlerin 
ardından gelinen noktada faaliyetlerini 
durdurup tasfiye haline giren koopera-
tif ve birlikler olduğu gibi, halen ayakta 
kalma çabası gösteren, küçülerek faali-
yetlerini nispeten başarılı bir şekilde de-
vam ettiren ve yeni dönemin fırsatlarını 
iyi değerlendirerek büyüyen ve güçlü 
ekonomik aktörler haline gelen birlikler 

GİRİŞ
de olmuştur. Söz konusu yeni dönem bu 
kooperatif ve birlikler için önemli idari 
ve mali reformları beraberinde getirmiş 
ve neticede çeşitli avantaj ve fırsatların 
yanı sıra yeni hukuki, mali ve yapısal so-
runlar da ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda 
2000 yılında başlayan ve 2013 yılında 
yapılan mevzuat değişiklikleri ve yapısal 
dönüşümlerle devam eden yeni dönem 
uygulamalarının, birlik ve kooperatifler 
üzerindeki hukuki ve ekonomik etkileri-
nin analizi, değerlendirilmesi ve bundan 
sonra atılması gereken adımlara dair 
çalışmalar yapılması ihtiyacı ortaya çık-
maktadır.

Bu çalışmada söz konusu ihtiyacın gide-
rilmesine katkıda bulunmak üzere tarım 
satış kooperatifleri ve birliklerinde özerk-
lik sonrası dönem, ağırlıklı olarak ilgili 
mevzuattaki gelişmeler açıdan kısaca 
incelenerek çeşitli değerlendirmelerde 
bulunulacak ve birliklerin geleceğine dair 
bazı kritik konulara temas edilecektir.

Türkiye 1999 yılı Aralık ayında IMF’ye 
sunulan Niyet Mektubu ile başlatmış 
olduğu Makro Ekonomik İstikrar Prog-
ramı kapsamında, tarım politikaların-
da da köklü değişikliğe giderek reform 
programı uygulamayı öngörmüş ve bu 
doğrultuda 27.05.2000 tarihinde Dünya 
Bankası ile imzalanan antlaşma çerçe-
vesinde uygulamaya konulan “Tarım 
Reformu Uygulama Projesi (TRUP)”nin 
bir ayağını tarım satış kooperatifleri bir-
liklerinin özerkleştirilmesi oluşturmuştur 
(Aktaran: Mert, 2013). Bu gelişmelerin 
ardından 16.06.2000 tarih ve 24081 sa-
yılı Resmi Gazetede yayımlanan “4572 
sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlik-
leri Hakkında Kanun” ile tarım satış koo-
peratifleri ve birlikleri üzerindeki Devlet 
vesayeti sona erdirilmiş ve bir zamanlar 
zaten özerk olan ancak planlı kalkınma 
dönemi ile birlikte Devletin tarım sek-
törünü destekleme aracı haline gelen 

ve zamanla bir kamu iktisadi teşebbüsü 
görünümüne giren bu kuruluşlar yeni-
den özerk ve piyasa koşullarında çalışan 
ekonomik örgütler haline getirilmişlerdir. 
Bu sürecin devamında anılan Kanunla 
oluşturulan Yeniden Yapılandırma Kurulu 
tarafından birliklerin piyasa koşullarına 
hazırlanması için birçok önlem alınmış 
(Devlet vesayeti döneminde ortaya çı-
kan aşırı istihdam sorunun giderilmesi, 
personel tazminatlarının Hazine ve proje 
kaynakları ile karşılanması, 2000 yılı ön-
cesinde birliklerin Destekleme ve Fiyat 
İstikrar Fonu (DFİF)’undan ürün alımla-
rından kaynaklanan borçları Hazinece 
üstlenilmesi gibi) ve TSKB için yeni bir 
dönem başlamıştır. Bu dönemde yapılan 
idari ve mali reformların yanı sıra 2000 
yılı bütçesinden tahsis edilen kaynak 
ile birliklerin ürün alımlarının finansmanı, 
yeniden yapılandırma kurulunun öneri-
leri doğrultusunda 2007/2008 ürün dö-
nemine kadar DFİF kredileri ile döner fon 
şeklinde desteklenmeye devam etmiştir 
(GTB, 2010).

TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ VE 
BİRLİKLERİNDE ÖZERKLİK VE YENİ DÖNEM
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2000 yılından sonra sekiz yıllık yeniden 
yapılandırma döneminde; fiyat ve alım 
uygulamalarında kısmen iyileşmeye gi-
dilmesi, personel sayısında ve giderle-
rinde tasarruf sağlanması, birlik-koope-
ratif hesaplarının ayrıştırılması, önemli 
atıl varlıkların satılması ve zarar eden bir-
çok işletmenin kapatılması gibi bazı ge-
lişmeler sağlanmıştır (GTB, 2011). Bunun 
yanında bu dönemde işletme giderlerini 
azaltarak tasarruf sağlayan, kapasitesini 
ve pazarlama imkânlarını geliştiren, ta-
nıtım, markalaşma gibi hususlara önem 
veren, pazar paylarını artıran (Trakyabir-
lik, Marmarabirlik Tariş Zeytinyağı Birliği 
gibi) birlikler olmuştur (Aktaran: Mert, 
2013). 

Ancak alınan tedbirlere rağmen düşük 
karlılık seviyeleri, halen yüksek seyre-
den giderler, serbest piyasa koşullarına 
yeterince ayak uyduramama, yönetim 
zafiyetleri sonucunda zarara uğrama 
gibi pek çok gelişme sonrasında birlikler 
söz konusu kamu kaynağını bir süreden 
sonra döndürememiş, geri ödemelerin 
aksamaya başlamasıyla birlikte geçmiş-

ten gelen ve Devletin biriken borçları sil-
mesinden kaynaklanan alışkanlıkların da 
etkisiyle geri ödemeler tamamen dur-
muş ve ortaya her yıl ötelenen ve yük-
sek gecikme faizine konu olan bir borçlar 
sorunu çıkmıştır. Bu durumun ardından 
sonra her yıl Ticaret Bakanlığı denetim 
elemanlarınca birliklerin finansal yapısı 
incelenmiş, borçlara eklenen faizler de 
dikkate alınarak birliklerin borç ödeme 
kabiliyetlerinin bulunmadığı tespit edil-
miş ve geri ödemeleri öteleme yoluna gi-
dilmiştir. Bu şartlar altında 2013 yılındaki 
köklü mevzuat değişiklilerine gidilmiştir.

Yasal Değişiklikler:
2013 yılına gelindiğinde tarım satış ko-
operatif ve birliklerinde geçmişten bu 
yana süregelen yapısal sorunlar ile 
özellikle 2000 yılı sonrası yeni dönem-
de ortaya çıkan mali sorunları çözüme 
kavuşturulmak amacıyla 2013 yılında 
4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Birlikleri Hakkındaki Kanunda önemli de-
ğişiklikler yapılmıştır (GTB, 2017).

• Bu kapsamda birliklerin mali sorun-
larının çözümüne yönelik olarak;

• Birliklerin Destekleme ve Fiyat İs-
tikrar Fonu (DFİF) kaynaklarından 
kullandığı kredi borçları yapılandırıl-
mış, çoğu faiz olmak üzere 1,3 mil-
yar TL’ye ulaşan borçların faiz, cezai 
faiz, gecikme faizi, gecikme zammı 
gibi fer’i alacakları silinip yeniden 
yapılandırılarak borç 574 milyon 
TL’ye düşürülmüş ve yılda bir öde-
me olmak üzere 15 eşit taksite bö-
lünmüş, 

• Faaliyetlerini yürütemeyen ve Dev-
lete borcu bulunan birlikler için bü-
yük bir kolaylık sağlanarak gerekli 
sürelerde tasfiyesini tamamlamak 
şartıyla kamuya olan borçlarının 
Hazinece üstlenme imkânı getiril-
miş,

• Bilançolarında açık olan kooperatif 
ve birliklerin bu açıkları kapatmakla 
sınırlı olmak üzere ve aynı zamanda 
ortak çıkışı nedeniyle sermaye kay-
bına uğramasını önlemek amacıyla 
ortaklara bir ek ödeme sistemi ge-
tirilmiş,

TARIM SATIŞ KOOPERATİFÇİLİĞİ 
MEVZUATINDA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER 
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• Kooperatif ve birliklerin birbirleri ve 
ortakları ile üretim girdisi temini ve 
ürünlerin değerlendirilmesi ama-
cıyla yaptıkları işlemler borsa tescil 
ücretinden muaf tutulmuş,

• Kooperatif ve birliklerin bilançola-
rında yer alan ve tahsilinden vazge-
çilen DFİF borç tutarları (silinen faiz 
tutarları) ile birliklerin ortak koope-
ratiflerden olan ve tahsil kabiliyeti 
kalmamış bulunan birlik alacakları 
hakkında düzenleme yapılarak fi-
nansal görünümün iyileşmesi sağ-
lanmıştır.

• Yapısal sorunların çözümü ve yapı-
sal reformların gerçekleştirilmesine 
yönelik olarak;

• Kooperatif ve birliklerde etkin olarak 
görev yapmayan denetim kurulları 
kaldırılarak Ticaret Bakanlığınca or-
tak sayısı ve ciro gibi kıstaslar dik-
kate alınarak belirlenen birliklerin 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 
ilgili hükümlerine göre bağımsız de-
netime tabi olmaları sağlanmış, ko-
operatiflerin denetimi ise 6102 sayılı 
Türk Ticaret Kanununun 397/5’nci 

maddesi kapsamında çıkarılacak 
yönetmeliğe bırakılmış, 

• Kooperatif ve birliklerde profes-
yonel yönetimin sağlanabilmesi 
amacıyla birliklerde genel müdürün, 
kooperatiflerde müdürün üniversite 
mezunu olması ve bu kişilerin yö-
netim kurulunun doğal üyesi olarak 
görev yapmaları hükme bağlanmış, 
müdür ve genel müdürün icra orga-
nı olarak görev tanımlarının detaylı 
olarak düzenlenmiş, bu kişilerde 
aranan nitelikler ile birlik genel mü-
dürü dışındaki birlik yönetim kurulu 
üyelerinin en az ikisinin daha dört 
yıllık yükseköğretim kurumlarından 
mezun olma ve ayrıca bu kişilerin 
anasözleşmede düzenlenen şartları 
taşıyan kalifiye kişiler arasından se-
çilmesi koşulu getirilmiş,

• Kooperatif ve birliklerin yöneti-
minde, işleyişinde, tüm faaliyet ve 
kararlarında rasyonel işletmecilik, 
kurumsal yönetim ve kooperatifçilik 
ilkelerinin dikkate alınması ve basi-
retli bir tacir gibi davranma yüküm-
lülüğü getirilmiş,

• Kooperatif ve birlikler için kurumsal 
yönetim ilkeleri getirilmesinin önü 
açılmış,

• Yönetimde istikrarı temin etmek 
amacıyla yönetim kurulunun görev 
süresi dolmadan düşürülmesi zor-
laştırılmış,

• Kooperatif ve birliklerin mali duru-
munda ciddi sorunlar olduğunun 
tespit edilmesi durumunda uzman-
lar komitesi adı altında riskin erken 
teşhisini ve tedbir alınmasını şart 
koşan bir müessese getirilmiş,

• Ortaklık payının devrine imkân ve-

rilmiştir.

• Bunların yanı sıra kanunun nere-

deyse tüm maddeleri yeniden ya-

zılmış, kooperatif ve birliklerin amaç 

ve çalışma konuları, organları gibi 

hususlar detaylı olarak yeniden 

düzenlenmiş ayrıca birçok önemli 

hususu düzenleyen örnek anasöz-

leşmelerin hazırlanması ve değişti-

rilmesi sürecindeki Bakanlar Kurulu 

kararı kaldırılarak değişiklik Bakanlık 

oluruna bırakılmıştır.



46 47

• Yine ilgili Bakanlık olarak Ticaret 
Bakanlığına kanunların emredici hü-
kümlerine ve bu Kanunun amacına 
aykırı olmamak şartıyla kooperatif 
ve birliklerin çalışmalarına ilişkin 
gerekli gördüğü diğer konularda da 
düzenleme yapma yetkisi verilmiş, 
kooperatif ve birlikler, Bakanlık tara-
fından istenilecek bilgi ve belgeleri 
temin etmek ve oluşturulan elekt-
ronik veri tabanlarına Bakanlıkça 
istenen verilerin girişini sağlamakla 
yükümlü tutulmuştur.

• Öte yandan 4572 sayılı Kanunda 
yapılan köklü değişikliklere uyumu 
sağlamak ve yeni dönemin ihtiyaç-
larını karşılamak amacıyla başta 
kooperatif ve birlik anasözleşmele-
rinin yeniden yazılması olmak üzere 
bir dizi ikincil mevzuat  yürürlüğe 
konulmuştur (GTB, 2017).

Yeni Anasözleşmeler

• 4572 sayılı Kanun, TSKB için birçok 
kritik konunun anasözleşmelerde 
düzenleneceğini hüküm altına almış 
olup bu kapsamda hazırlanan yeni 
anasözleşmeler ile özetle aşağıdaki 
alanlarda, ülkemizde başka hiçbir 
kooperatif türünde olmayan özel 
düzenlemeler getirilmiş ve/veya 
buna ilişkin daha önceki maddeler 
güncellenmiştir. Bunlar:

• Ortaklık şartları, sermaye taahhüt 
oranı ve miktarları ile sermaye öde-
me ve iadelerine ait usul ve esaslar,

• Ortaklık paylarının devri,
• Çalışma konuları ile ürün alım ve 

değerlendirme işlemleri, ürün alım 
bedelini hesaplama ve ödeme şek-
line, kredi kullanmaları, yatırımları, 
gelir-gider farklarının dağıtımı ve 
giderlerin paylaşımına dair usul ve 
esaslar,

• Ortaklara elde ettiği ürünün tama-
mını veya belirli bir kısmını koopera-
tife/birliğe teslim zorunluluğu,

• Kanunda açıkça belirtilen nisaplar 

haricinde toplantı ve karar nisapları,
• Taşınmaz alım ve satımı ile imalat ve 

inşaat işlerinin yaptırılma yöntemi,
• Lisans mezunu olması gereken bir-

lik yönetim kurulu üyelerinde ara-
nacak nitelikler,

• Kooperatif genel kurul toplantıları-
na katılma hakkına sahip ortaklarda 
aranan şartlar,

• Birliklerin genel kurullarını teşkil 
eden kooperatiflerin temsilcilerinin 
sayısı, nitelikleri, görev süreleri ve 
seçilme esasları, 

• Kooperatif ve birlik yönetim kuru-
lu üyelerinin sayısı ve bu üyelerde 
aranan şartlar,

• Kooperatif ve birliklerde temsil yet-
kisinin kimler tarafından ve ne şekil-
de kullanılacağı hususlarıdır. 

Tarım satış kooperatifleri ve birliklerinde 
örnek anasözleşmelerin mevzuattaki sı-
ralaması dikkate alındığında söz konusu 
düzenlemelerin kooperatif ve birlikler 
için ne denli önemli yapısal değişiklikler 
getirdiği daha iyi anlaşılmaktadır. Daha 
açık ifade etmek gerekirse, 4572 sayı-
lı Kanunun ilgili maddesine göre tarım 
satış kooperatifleri ve birlikleri hakkında 
öncelikle 4572 sayılı Kanun hükümleri, 
ardından bu Kanunda açıkça örnek ana-
sözleşmelerde düzenleneceği belirtilen 
hususlarda örnek anasözleşmeler uygu-
lanmakta, eğer bunlarda bir düzenleme 
yoksa 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa 
ve daha sonra da 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun anonim şirketlere ilişkin hü-
kümlerine gidilmektedir. Bu doğrultuda 
tarım satış kooperatifleri için örnek ana 
sözleşmelerdeki düzenlemelerin (Ka-
nunda açıkça belirtilen hususlarda) ka-
nun hükmünde etki yarattığını söylemek 
çok da abartılı olmayacaktır . 

Diğer taraftan, yeni anasözleşmelerde 
Ticaret Bakanlığının Kanundan kaynak-
lanan düzenleme yetkisine dayanarak 
Bakanlıkça, kooperatif ve birlik yönetim 
kurulu üyelerinin ücretleri gibi konularda 
detaylı düzenlemeler yapılmış, ayrıca 

birliklerin kendi iç denetimi ve sahip ol-
dukları işletmeleri (ve Bakanlıkça yetki 
verilmesi halinde kooperatifleri) denet-
lemek üzere yine kendi iradeleri (genel 
kurul kararı) ile bir denetim ve rehberlik 
birimi oluşturabilmeleri sağlanmıştır. 
Bunların dışında anasözleşmelerin diğer 
maddeleri 1163 sayılı Kooperatifler Kanu-
nuna uygun olarak düzenlenmiştir.

Yukarıda bahsi geçen mevzuat değişik-
likleri ile 2000 yılı sonrasındaki 13 yıllık 
dönemde ortaya çıkan idari ve mali so-
runların giderilmesine yönelik adımlar 
atıldığı, tarım satış kooperatifleri ve bir-
liklerinin kurumsal, planlı, önceden belir-
lenen kurallara dayanan, etkin bir işleyi-
şe sahip olması, nitelikli kişiler tarafından 
profesyonelce yönetilmesi, bağımsız ve 
etkili bir şekilde denetlenmesi, finansal 
yapılarının güçlendirilmesi ve ilave mali 
avantajlar getirilmesinin amaçlandığı or-
tadadır. Yine şunu ifade etmek gerekir ki 
tüm bu düzenlemeler yapılırken bu koo-
peratif ve birlikler, üreticilerin menfaatini 
koruyan özel bir model olarak görüldü-
ğünden, bu özel yapının korunmak ve 
geliştirilmek istendiği, ayrıca birliklere 
sağlanmış ya da bundan sonra sağlana-
bilecek olan kamu kaynaklarının da ko-
runmak istendiği kanaatimce açıktır. 
Yapılan değişikliklere kooperatif ve bir-
likler kısa sürede intibak etmiş ve yapıla-
rını buna göre modernize etmişlerdir. Bu 
sayede gerçekten de ülkemizde tarım 
satış kooperatifleri ve birliklerinin ben-
zerlerine göre çok daha profesyonelce 
yönetilen, rasyonel öngörülebilir iş sü-
reçlerine sahip, bağımsız denetim yap-
tıran, kurumsal bir yapıya büründüğü, 
çağa ayak uydurma noktasında önemli 
avantajlar elde ettikleri, yapısal olarak 
güçlendikleri rahatlıkla söylenebilir. O 
kadar ki ülkemizde ürün alım satım yön-
temlerinden, mal ve hizmet alım satı-
mına, imalat ve inşaat işlemlerinin nasıl 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
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yapılacağına, yatırım ve kredi işlemleri 
konusunda nasıl bir yol izleneceğine 
dair bu denli detaylı ve şeffaf düzenle-
me ve uygulamaya sahip başka bir ko-
operatifçilik modeli bulunmamaktadır. 

Öte yandan, aradan geçen 7-8 yılın ar-
dından yapılan bu köklü değişiklikle-
rin uygulamaya nasıl yansıdığına dair 
ölçme ve değerlendirmeyi sağlayacak 
ve ortaya çıkan yeni sorun alanlarına 
çözüm üretecek çalışmalar yapılması 
ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu anlam-
da öngörülen yeni yönetim yapısının 
kooperatif ve birliklerin yönetimini na-
sıl etkilediği, profesyonel yönetime ne 
derece katkı sağladığı, denetim kurul-
larının kaldırılması sonucu getirilen ba-
ğımsız denetim sistemin nasıl işlediği, 
denetimin etkinliğini ne derece artırdığı 
ve bu süreçte kooperatif ve birliklerin 
genel işleyişinde ortaya çıkan olumlu, 
olumsuz gelişmelerin irdelenmesi, ül-
kemiz tarım satış kooperatifçiliğinde 
ortaya çıkan yeni ihtiyaçların, atılması 
gereken yeni adımların tespitini ve ge-
leceğe dair politikalar oluşturulmasını 
sağlayacaktır.

Zira yeni dönemle birlikte, çözüleme-
yen başta ürün alımlarının finansman 
sorunu  olmak üzere, bazı birliklerin 
yaşadığı yüksek DFİF taksiti ödemeleri 
çıkmazı , vergisel istisna ve muafiyet-
lerde yaşanan güçlükler ile ortak içi iş-
lem tanımının darlığı , bağımsız denetim 
kapsamına girmeyen birlikler ile koo-
peratiflerin denetimi için Türk Ticaret 
Kanununun 397/5’nci maddesi kapsa-
mındaki yönetmeliğin çıkarılamaması 
, tarım satış kooperatif ve birliklerinin 
kamu kurumlarınca sunulan bazı des-
teklerin kapsamına alınmaması  gibi ko-
nular bugünün ve yarının önemli sorun 
alanları olarak kendini göstermektedir. 
Benzer şekilde yeni anasözleşmeler ile 
getirilen veya güncellenen maddelerin 
(sermaye sisteminin ortaklık yapısını ve 
kooperatifleri nasıl etkilediği, koopera-

tif ve birliklerin genel kurullarının olu-
şumunda ideal sisteme kavuşulup ka-
vuşulmadığı, ortaklığa giriş, ortaklıktan 
çıkış, gelir-gider farkı dağıtımı, risklerin 
erken tespiti gibi konularda) uygulama-
daki karşılığının ölçülmesi önem arz et-
mekte olup tüm bunlar gelecek dönem 
politikalarının belirlenmesi açısından 
faydalı olacaktır.

Bununla beraber, kanımca tarım satış 
kooperatifleri ve birlikleri ülkemizdeki 
en kurumsal profesyonel yapıya sahip, 
önemli idari ve mali avantajları da olan 
bir kooperatifçilik modeli olmakla bir-
likte, aynı zamanda ülkemizdeki en katı 
mevzuat ile yönetilen kooperatiflerdir 
ve özerkliklerini kazanmalarına rağmen 
yeni dönemde, ilgili mevzuat ile inşa 
edilen sistem üzerinde geçmişten ge-
len Devlet etkisi rahatlıkla hissedilebil-
mektedir. Bu nedenle yukarıda anlatılan 
son dönem mevzuat değişikliklerinin 
değerlendirilmesinin ötesine geçilerek 
gelecekte tarım satış kooperatifleri ve 
birlikleri için daha esnek, kuruluş ve 
işleyişi kolaylaştıran, değişen piyasa 
koşulları karşısında hareket kabiliyetini 
artıran yeni bir anlayışla anasözleşme-
lerin gözden geçirilmesi konusu önem-
le değerlendirilmelidir. 

Bu çalışmada çok kısaca temas edi-
lebilen yeni dönem sorun alanlarının 
çözümü için atılacak adımlar, tarımsal 
üretim, sanayi ve ticarette kritik işlev-
leri olan tarım satış kooperatifleri ve 
birliklerini tarımsal piyasalarda daha 
güçlü aktörler haline getirebileceği gibi 
başta sermaye sistemi olmak üzere ku-
ruluş ve işleyişe ilişkin geniş bir alanda, 
anasözleşmelerde yapılacak esnek ve 
modern değişiklikler, tarım satış koo-
peratifçiliğinin yeniden tercih edilen bir 
kooperatifçilik modeli olmasını pekâlâ 
sağlayabilir. Söz konusu hususlarda 
daha kapsamlı analiz, değerlendirme ve 
öneriler bundan sonraki çalışmalarda 
ele alınacaktır.
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Tarım satış kooperatifleri ve 
birliklerinde örnek anasözleşmelerin 

mevzuattaki sıralaması dikkate 
alındığında söz konusu düzenlemelerin 

kooperatif ve birlikler için ne denli 
önemli yapısal değişiklikler getirdiği 
daha iyi anlaşılmaktadır. Daha açık 
ifade etmek gerekirse, 4572 sayılı 

Kanunun ilgili maddesine göre tarım 
satış kooperatifleri ve birlikleri 

hakkında öncelikle 4572 sayılı Kanun 
hükümleri, ardından bu Kanunda 
açıkça örnek anasözleşmelerde 

düzenleneceği belirtilen hususlarda 
örnek anasözleşmeler uygulanmakta, 

eğer bunlarda bir düzenleme yoksa 
1163 sayılı Kooperatifler Kanununa ve 
daha sonra da 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun anonim şirketlere ilişkin 

hükümlerine gidilmektedir.
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AHİLERDE GÜNDELİK 
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Bizim eski kaynaklarımız zahirden çok 
bâtına, dıştan fazla içe, kabuktan ziya-
de öze değer vermişler, bu sebeple de 
mücerret (soyut) olanı müşahhas (so-
mut) olana tercih etmişlerdir. Bu hemen 
bütün Şark-İslâm medeniyetinde böyle 
olagelmiştir. Yani esas olan madde de-
ğil manadır. O sebepledir ki yaşanılan 
mekânlara, bu mekândaki somut unsur-
lara (nesneler vb.) dair bilgi ve kayıtlara 
Ahilik bilgisinin temel kaynakları olan 
fütüvvetnâmelerde ve Ahi şecerenâme-
lerinde bariz biçimde rastlayamıyoruz. 
Bununla ilgili bilgileri dış kaynaklardan, 
yani seyahatnâmeler vb. eserlerden 
daha belirgin olarak gözlemek mümkün 
olmaktadır. Biz yine de “yemek” bahsini 
de ilk kaynaklar olduğu için öncelikle 
fütüvvetnâmeler üzerinden tespite ça-
lışalım.

Ahilikte yeme-içme kültürü denince 

“şerbet içmek”, “helva yemek” ve sof-
ra çekmek” öne çıkar ki her üçü de Ahi 
zaviyelerindeki törenlerin vazgeçilmez 
unsurlarıdır.

Şerbet içmek: “Şerbet” dilimizde tür-
lü meyve ve meyve özlerinden yapılan 
tatlı içecekler için kullanılan bir tabirdir. 
Ancak Ahilikte “şerbet” sanılanın aksine 
tatlı değil “tuzlu su”dur. Başta şed kuşan-
ma merasimi olmak üzere Ahi ocakların-
da yapılan her törende tuzlu su mutlaka 
bulunur ve mahfildeki herkes tarafından 
içilir. 

Ahilikte en çok beğenilen huy, başkası-
nın ayıbını görmemek, yüzüne vurma-
mak ve alçakgönüllü olmaktır. Birçok fü-
tüvvetnâmede şu olaya yer verilir: 
Bir gün Hz. Peygamber, bir toplulukta 
otururken birisi gelip; “Filan evde bir 
erkekle bir kadın kötülükte bulunuyor-
lar.” der. Onları çağırmak gerektiğinden 
sahabeden birkaçı, oraya gitmek üzere 

izin isterlerse de Hz. Peygamber, Ali’ye, 
“Sen git yâ Ali, bakalım doğru mu?” der. 
Ali o eve gelince gözlerini yumup içeriye 
girer, el yordamıyla duvarlara tutunarak 
dolaşır, dışarı çıkıp gözlerini açar. Pey-
gamber’in yanına varıp ona, “Bütün evi 
dolaştım, kimseyi göremedim.” der. Hz. 
Muhammed, “Yâ Ali! Sen bu ümmetin 
fetâsısın.” der ve sonra bir bardak su ile 
biraz tuz ister. Selman-ı Farisî getirir. Pey-
gamber bir miktar tuz alıp “Bu şeriattır.” 
der, bardağa atar. Yine bir miktar tuz alıp 
“Bu da tarikattır.” der; onu da suya döker. 
Üçüncü kez yine bir miktar tuz alıp “Bu 
da hakikattir.” diyerek yine bardağa atar 
ve suyu Ali’ye verip içirir. “Sen benim re-
fikimsin. Ben de Cebrail’in refikiyim. Ceb-
rail de Tanrı refikidir” der. Sonra Selman’a, 
Ali’ye refik (arkadaş) olmasını söyler. Sel-
man, Ali’nin elinden tuzlu su içerek onun 
refiki olur. 

Necm-i Zerkûb Fütüvvetnâmesi’nde 
anlatıldığına göre İslâm öncesi Arap fü-

Ahiler Ne Yer, Ne İçerlerdi?

Dosya

tüvvetinde “şerbet” olarak şarap içilirdi. 
Peygamber şarap içmenin doğru olma-
dığını söyleyerek onun yerine tuzlu suyu 
getirdi. Onlar da o zamandan sonra pey-
gamber adına tuzlu su içtiler. Ebu Cehil’i 
takip edenler şarap, Hz. Muhammed’in 
yolundan gidenler de tuzlu su içmeye 
devam ettiler. (Fütüvvet erbabı) Furkan 
Suresi’nin 53. ayetindeki “Bu tatlı su, şu 
da acı su” mealindeki ibareyi de bu olay-
la ilişkilendirirler.  Bir fütüvvetnâmeye 
göre  “tuz” bütün fazilet ve güzel huy-
ların kazanılmasına sebep olan adalete 
işarettir. Aklî kemalât ile ahlâka ait fazi-
letlerin hepsi adaletle vücuda gelir. Nefis 
bu faziletlerle kuvvet bulur ve derecesi-
ni yükseltir. Bir adamda adalet, yani bir 
şeyin ortasına sahip oluş, her hususta 
ölçülü hareket ediş olmasa kemale ere-
mez. Tuz da aynen böyledir. Tuz olmazsa 
yemekler leziz hâle gelemez. Demek ki 
tuz nasıl yemeğe mutedilliği, lezzeti ve-
riyorsa adalet de Ahiye orta yolu; hadi-
selere, düşüncelere, fertlere ve dünyaya 

merkezden bakmayı ve dengeyi telkin 
eden bir vasıftır.

Ahilikte “şerbet”, yani tuzlu su içmek, 
gerek intisap (fütüvvete giriş) töreni ge-
rekse şed bağlama töreninin temel un-
surlarından biridir. Tören nakibin suya tuz 
katıp karıştırmasıyla başlar, talibin (fütü-
vvete girecek veya beli bağlanacak kişi) 
bu tuzlu suyu içmesiyle sona erer.

Helva Yemek: Ahi helvasının kaynağı, en 
önemli Türkçe fütüvvetnâmelerden Ra-
davî Fütüvvetnâmesi’nde Cebrail ve Hz. 
Âdem’e kadar götürülür. Bu fütüvvetnâ-
meye göre Cebrail cennet ırmaklarından 
bir miktar süt ve bir miktar balı birbirine 
katıp bir helva yaparak bir tarafa koy-
muştur.  Ahi helvasının kaynağı budur. 
Diğer fütüvvetnâmelerde de bulunmakla 
birlikte özellikle Radavî Fütüvvetnâme-
si’nin önemli bir bölümü “helva” bahsine 
ayrılmıştır. Burada helvanın pişirilmesin-
den dağıtılmasına kadar bütün erkân 

tafsilatıyla anlatılmaktadır. Rahşan Gürel 
tarafından hazırlanan doktora tezinde  
orijinal diliyle verilen oldukça hacimli bu 
bölümü bugünkü Türkçeyle aktaralım:
“Ey fütüvvet yolunun sahibi! Bil ki hel-
va pişeceği zaman nakîb meclis ehline 
selâm virüp ayakta olduğu hâlde ‘Erenler 
Hz. Resûlullah’ın ve ailesi ve dostlarının 
ruhu için helva pişirmek için gereği ney-
se yapalım. Ne buyurursunuz?’ der. Mah-
fildekler: ‘Neden olmasın?’ derler. Sonra 
mecliste olan herkes gücü yettiğince 
parayı toplayarak nakibe verirler. Böyle-
ce o tertemiz paralarla birkaç Ahi pazara 
gidip helva malzemesini alırlar. Bal, yağ, 
hurma ve safranı birisi getirir ve mah-
filde bir sehpa üzerine koyar. Yani yere 
değil üçlü bir şey üzerine koyarlar. Son-
ra nakîb şeyhe ‘İzninizle’ deyip ocağın 
altını yakar. ‘Abdurrahmân-ı Külhantâb 
ve İshâk-ı Kündeşiken ruhuna tekbîr ge-
tirelim!’ diyerek ateşi yakar. Tencereyi 
ocağa koyup ateşi yakınca ‘Zeynelâbi-
dîn ruhuna tekbîr getirelim.’ der. Unu 
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koyunca Selmân ruhuna, balı koyunca 
Emîrülmü’minîn Alî ruhuna,  ve hurmayı 
koyunca ‘es-salâtu ve’s-selâm aleyke 
yâ Resûlallâh’ diyerek, gülbank çekerler..
Helva pişince bir, üç veya beş parçaya 
bölünür. Her parça bir ağaç çanağa ko-
nup bir Ahi tarafından baş üstünde ge-
tirilir. Şeyh de tehlîl ve salavât getirirken 
helva şeyhin huzuruna getirilir. Her parça 
bir sehpanın üzerine konur. Sonra nakî-
bünnukaba (nakipler nakibi) eline taş 
ve terazi alıp huzura gelip meclis ehlini 
selamlar. ‘İzninizle’ deyip helvayı usulü-
ne uygun tarzda paylaştırır. Şeyh ‘Hoş 
ola!’ der. Sonra nakîb terazi hutbesini 
ve vaazını okur. Ondan sonra helvanın 
önüne gelip sol dizi yerde, sağ dizi di-
kili vaziyette ‘Bismillâhirrahmânirrahîm’ 
der.  Şeyhine iki parça, nakibe bir buçuk 
parça, beli bağlı Ahiye bir parça verir. Ahi 
adayına ise yarım parça verilir. Mahfilde 
Ahi olmayan bir seyyid varsa ona da bir 
parça verilir; eğer şeyh seyyid ise ona üç 
parça verilir. Seyyidsiz mahfil mekruhtur. 
Peygamber soyundan birinin mecliste 
bulunması gerekir.

Dağıtım işleri tamamlanınca gâyıb erkân 
erenleri aşkına lokma sunarlar. Eğer 
mecliste Ahilik yolu dışından kimseler 
varsa kimse var ona da helva verilmelidir. 
Bir kısım helva da başka şehirlere gön-
derilmek üzere ayrılmalıdır.”

Öyle ki, başka şehirlere gönderilecek 
helvanın nasıl paketleneceğine kadar 
detaylı bilgiler mevcuttur:
Bir şehirden başka bir şehrin Ahilerine 
helva göndermenin usulü şudur: 
“On iki hurmanın uzunluğuna veya dai-
resel şekilde sığacağı bir kutuya helva 
dizilir. Meclistekiler On İki İmam’ı anıp 
tekbîr getirirler. Bir parça helva şeyhleri, 
bir parça nakipleri, bir parça da dostları 
anarak nihayet bir parça da ‘Ahilik silsile-
sine girenler adına’ denilerek kutu doldu-
rulur. Kutu üzerine on iki hurma çepeçev-
re dizilir. Nakipten bir daire, iplik ve iğne 
alınarak kutuya konur. On iki hurma On İki 

İmamı, daire mahfili, iğne ise tevhîdi ve 
hedef birliğini simgeler. Sonra kutunuñ 
kapağını kapatırlar ve üzerine vâv, dâl, 
elif, ayn harflerini (vedâ’) yazarlar ve bir 
mektup eklerler. Bu mektupta: ‘Ahi oca-
ğında tertemiz yapılmıştır. Siz erenlere 
gönderdiler.’ yazar. Şeyh helvâyı eline 
alır, fâtiha ve tekbîr okutarak kutuyu na-
kibin eline verir.”
Radavi’den önce kaleme alınan Sabucu-
oğlu Şerefeddin Fütüvvetnâmesi’ndeki 
helva bahsi ise adeta Radavi’de anlatılan 
törenlerin kaynağını ve dayanağına an-
latır. Buna göre, Hz. Ali ile Hz. Fâtıma’nın 
düğünlerinde dağıtılmak üzere yapılan 
helvanın, malzemeleri bizzat Hz. Pey-
gamber tarafından söylenerek hazırlatıl-
mıştır. Hz. Muhammed, Hz. Ali’ye pazara 
gidip tereyağı ile hurma alıp gelmesini 
söyler. Hz. Ali ısmarlananları alıp gelir. Hz. 
Peygamber Ümmü Seleme’den biraz un 
ile o yağı ve hurmayı karıştırmasını ister. 
Ümmü Seleme tarif edildiği şekilde bü-
yük bir kazana döker ve helvayı yapar. 
Helva pişince Hzç Muhammed, Hz. Ali’ye 
“Git bütün Müslümanları düğününe ça-
ğır.” der. Söz konusu bölüm kendi diliyle 
şöyledir: 
“Hz. Peygamber: ‘Yâ ‘Ali vargıl semer ve 
temur alkıl.’ didi. Ya’ni saru yağ ile hurma 
algıl, gelgil, didi. İmam bazara vardı. Hur-
ma aldı, yağ aldı, getürdi. Resul hazreti 
Ummu Seleme’ye eytdi:
-‘Birez un eyle. Ol yağı hurmayı karışdur-
gıl.’ didi.
Ümmü Seleme anun gibi itdi. Dahı bir ulu 
kazganun içine dökdi. Andan sonra Resul 
hazreti İmam ‘Ali’ye buyurdı:
-‘Ya ‘Ali! Yüri var Müslümanları da’vet ey-
legil. Toyuna, düğününe okugıl.’ didi.”
Görüldüğü gibi helva, Ahilik törenlerinde 
önemli bir yer işgal eder. Elbette helvanın 
“ağız tatlılığı” vermesinin mecazi mana-
sını da göz ardı etmemek gerekir. 
Sofra Çekmek: Sofra çekmek, yani ziya-
fet vermek Ahiliğin temel gereklerinden 
biridir. Öyle ki Ahinin açık olması gereken 
üç şeyi sayılırken bunlardan biri olarak 
“sofrasının açık olması” sayılır. Fütüv-

vet geleneğine göre sofrayı ilk defa Hz. 
Şit kurmuş, Âdem (a.s.)’ı davet etmiş ve 
babasının önüne tennure bağlamıştır. Hz. 
İbrahim (a.s.) misafirsiz sofra kurmamış-
tır. Bu sebeple her fütüvvet ehli kapısın-
dan girene sofra kurmak zorundadır.  

Ahi ocaklarında “şükrâne sofrası”, “dualık 
sofrası” ve “misafir sofrası” olmak üzere 
üç türlü sofra kurulur. Şükrâne sofrasını 
fütüvvette bir makamdan diğerine yük-
selen fütüvvet ehli çeker; bu bir mec-
buriyettir. Bu sofranın bütün masrafı söz 
konusu şahsa aittir.  Bu sofra, ziyafet o 
gün için kararlaştırılmışsa hemen kuru-
lur; ertesi gün veya daha sonraki bir gün 
için kararlaştırılmışsa ayrılıp belirtilen 
gün yemeğe gelinir. Bu sofraya, fütüv-
vette tuzun önemine binaen “tuzlama” 
anlamına gelen “telmîh” de denir.  

Dualık sofrası, bir tür cezadır. Bu sofrayı 
birinin hakkına tecavüz edene veya fü-
tüvvete aykırı fiil işleyen çeker. Bu sofra 
karşılığında fütüvvet ehlinin duasını ala-
cağı için bu ad verilmiştir.

Misafir sofrası ise mahfildeki misafir(ler) 
için kurulan sofradır. Bu sofranın masra-
fını ocak mensupları müştereken karşı-
larlar.  

Fütüvvet ehli ve Ahilerin sofraları herke-
se açıktır. Çeşme ve sebillerinin kitabe-
lerinde, bu sofralardan Müslümanların 
faydalandığı gibi gayrımüslimlerin de 
faydalanmalarını teşvik eden hadis-i şe-
rifler zikredilmektedir. 

Şerbet içmek ve helva yemek bir ritüel 
parçasından ibarettir, doymak veya vü-
cudun ihtiyacını karşılamak için değildir. 
O hâlde Ahiler şerbet ve helva dışında 
ne yerlerdi, nasıl yerlerdi? Yani sofrala-
rı nasıldı ve sofralarında ne bulunurdu? 
Fütüvvet ehlinin gündelik hayatına dair 
diğer fütüvvetnâmelere göre daha çok 
tafsilat bulabildiğimiz Nâsırî Fütüvvetnâ-
mesi’nde Ahi sofrası hakkında şu açıkla-
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maları görüyoruz: “Ahi’nin sofrası yuvar-
lak olmalıdır ki değeri ve mevkii artsın. 
Tanrı’nın Hz. İsa’nın sofrasına ihsan ettiği 
soğan, sarımsak ve pırasa sofradan eksik 
edilmemelidir.”  

Ahi sofrasında bulunması gereken diğer 
yiyecekler arasında zeytin yağı, mer-
cimek, pirinç ve et olarak sayılır.  Nâsırî 
Fütüvvetnâmesi’nde sofrada mutlaka 
bulunması gereken bir yiyecek olarak 
yoğurt özellikle vurgulanmaktadır. Öyle 
ki birisi bütün nimetleri konuğun önüne 
yığsa fakat yoğurt bulundurmasa onu 
konuklamamış sayılır. Ama sadece yo-
ğurt bulundursa onu yeterince ağırlamış 
sayılır. Yoğurt, Farsça Necm-i Zerkûb 
Fütüvvetnâmesinde de aynı ifadelerle 
zikredilir. 

Ahilerin bunlar dışında sofralarında ne 
bulundurduklarına dair kaynaklarda cok 
ayrıntılı bilgiye rastlayamıyoruz. Anadolu 

Ahilerinin en iyi gözlemlendiği bir eser 
olan İbni Battuta Seyahatnamesi’nde bu 
hususta da işaretler buluyoruz. Battuta, 
Seyahatnamesi’nin Türkiye’den bahset-
tiği hemen her sayfasında Ahilerden, 
Ahi zaviyelerinden, oradaki gelenek ve 
göreneklerden nakillerde bulunmuştur. 
Battuta’ya göre “Türklerin yaşadığı her 
vilayette, her kasabada ve her köyde 
bulunan Ahiler, gündüz çalışarak kazan-
dıklarını ikindi vakti Ahi reisine getirirler, 
bu parayla zaviyeye gelen konuklar için 
yiyecek-içecek malzemesi alınır ve zavi-
yenin diğer ihtiyaçları karşılanırdı. Zavi-
yelerine gelen konuklara güzel ziyafetler 
çekerlerdi.”. Ahiler, yörelerine bir misafir 
gelmediğinde de birbirlerinden kopmaz-
lar, yine zaviyelerinde toplanıp yemek 
yerlerdi. Yine İbni Battuta, bir başka za-
viyede yediği yemeği “… her çeşidinden 
bol bol yemekler, tatlılar ve meyveler ik-
ram ettiler.” şeklinde nitelemiştir. 
 (Devam edecek.)
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* İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 

mfkoksal@gmail.com

M. Fatih Köksal, Ahi Evran ve Ahilik, Kırşehir Valiliği Yayı-

nı, Ankara 2008, s. 108-109.

Gölpınarlı , a.g.e., s. 42-43.

Gölpınarlı, a.g.e., s. 39.

Radavî, Fütüvvetname, M. Fatih Köksal Özel Kütüphane-

si’ndeki yazma nüsha, vr. 19b-20a. 

Rahşan Gürel, Razavi Fütüvvetnâmesi, Doktora Tezi, 

Marmara Üniversitesi, 1992, s. 154-160.

M. Fatih Köksal, Bünyamin Ayçiçeği, İki Fütüvvetnâme, 

Ticaret Bakanlığı Yayını, Ankara 2021, s. 67-69.

Ali Torun, Türk Edebiyatında Türkçe Fütüvvetnameler, 

Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1998, s. 192.

Torun, a.g.e., aynı yer.

Muallim Cevdet, İslâm Fütüvveti ve Türk Ahiliği (İbni Bat-

tuta’ya Zeyl), Çev. Cezayir Yarar, İşaret Yayınları, İstan-

bul 2008, s. 367. 

Torun, a.g.e., s. 192-193.

Muallim Cevdet, a.g.e., s. 338.

Abdülbaki Gölpınarlı, “İslâm ve Türk İllerinde Fütüvvet 

Teşkilâtı ve Kaynakları”, İÜ İktisat Fakültesi Mecmuası, 

C.11, S. 1-4 (1949-1950), s. 345. Kimi fütüvvetnâmelerde 

ise Nâsırî’nin tam tersine Ahi sofrasında soğan, sarım-

sak ve acı nesneler bulunmaması gerektiği de kayde-

dilmektedir.

Torun, a.g.e., s. 193, 249.

M. Fatih Köksal, Ana Kaynaklarıyla Türk Ahiliği, Doğu 

Kütüphanesi, İstanbul 2015, s. 113.

Yemek âdâbı, Ahilerin ahlâk / görgü 

kurallarından önemli bir bölümü 

oluşturmaktadır. Yemekte ilk şart “helâl 

yemek”tir. Ondan sonra “temiz yemek” 

gelir. Helâl, şüpheli olmayan şey, temiz 

de insanın kendi el emeğiyle kazandığı 

nesnedir. Yani onda kimsenin minneti 

olmamalıdır. Hz. Peygamber “İbadet yetmiş 

tanedir, en üstünü helâl rızık kazanmaktır.” 

buyurmuştur. Fütüvvenâmelerde yemek 

âdâbı, sünnetleri, edepleri, mendup ve 

mekruhlarıyla birlikte anlatılır.
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Ticaret Bakanlığının tüm iş ve işlemleri-

nin standardize edilmesi, şeffaflık ve ta-

kip edilebilirliğin sağlanması, gümrükler 

başta olmak üzere hizmet verilen tüm 

alanlarda elektronik ortamın üstünlü-

ğünden faydalanılması ilkeleri doğrul-

tusunda; coğrafi kısıtlar ortadan kaldırı-

larak farklı yerlerdeki ihalelere internet 

üzerinden teklif verilmesi sağlanmak 

suretiyle ihalelere katılım ve dolayısıyla 

rekabetin arttırılması amacıyla e-ihale 

uygulaması 2014 yılında kullanıma alın-

mıştır.

E-ihale uygulaması esasları 25.04.2014 

tarihli ve 28982 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren Tasfiye 

Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No:1) 

ile belirlenmiş olup söz konusu Tebliğde 

16.10.2018 tarihli ve 30567 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan “Tasfiye Genel 

Tebliği (Elektronik İhale Seri No:1)’nde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Elekt-

ronik İhale Seri No:2)” çerçevesinde 

kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Bu 

değişikliklerin en önemlisi kapalı teklif 

yönteminden açık teklif yöntemine ge-

çilmesi olmuştur. Diğer taraftan zamanın 

ve teknolojinin gerekliliklerine uygun 

olarak e-ihale sistemi yakın zamanda 

güncellenmiş yeni arayüzü ile beraber 

22.03.2021 tarihinde kullanıcıların hiz-

metine sunulmuştur. 

E-ihale sistemi hâlihazırda 1.1 milyon üye-

ye sahiptir. 2014 yılında bugüne kadar 34 

bin adet araç ve 20 bin grup eşyanın sa-

tışı gerçekleştirilmiş ve bu satışlardan 1,5 

milyar TL’lik hasılat elde edilmiştir.

Bu çalışmamızda yenilenen e-ihale sis-

temi ile ilgili bir rehber oluşturulmuş; ay-

rıca 2014 yılından itibaren e-ihale kullanı-

cıları tarafından sıklıkla sorulan soruların 

cevabının bir derlemesine yer verilmiştir.

Soru – 1: E-ihale nedir?

Cevap – 1: 4458 sayılı Gümrük Kanunu 

ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Ka-

nunu uyarınca tasfiyelik hale gelen eşya 

satışlarının elektronik ortama taşınması-

dır.

Soru –2: E-ihale uygulamasına nasıl 

ulaşabilirim?

Cevap – 2: E-ihale uygulamasına www.

eihale.gov.tr adresinden ve android ve 

ios işletim sistemine sahip cihazlarda 

uygulama marketinden ulaşabilirsiniz. 

Herhangi bir internet arama motorunda 

“e-ihale” kriteri ile arama yapmanız ha-

linde karşılaşacağınız ilk sonuçlar e-iha-

le uygulamasına ait olacaktır.

Soru – 3: E-ihale sistemine kimler gire-

bilir?

Cevap – 3: 18 yaşını doldurmuş, medeni 

hakları kullanma ehliyetine sahip ve ka-

nuni ikametgahı bulunan herkes ihalele-

re katılabilir.

Soru - 4: Üye olmadan ihalelere katıla-

bilir miyim?

Cevap - 4: Ana sayfadan “Güncel İhale-

ler” bölümünü tıkladığınızda üye olma-

25 SORUDA 
TİCARET BAKANLIĞI 

E-İHALE SİSTEMİ
Yiğit Murat ELMACI

Ticaret Uzmanı

dan da ihalesi yapılacak araç ve eşya 

bilgilerini görebilirsiniz. Diğer taraftan 

açık teklif usulü ile ihalelere verilen tek-

lifleri anlık olarak görüntüleyebilmek için 

üyelik hesabınızla giriş yapmanız gerek-

mektedir.

Soru - 5: E-ihaleye nasıl üye olabilirim?

Cevap - 5: Gerçek Kişi Üyelik İşlemleri: 

Elektronik ihaleye girebilmek için ana 

sayfadaki “Üye ol” bölümünden kayıt 

olunması gerekmektedir. Üyelik işlemleri 

e-devlet uygulaması aracılığı ile de ger-

çekleştirilebilmektedir. Tüzel Kişi Üyelik 

İşlemleri: Bakanlığımız MERSİS uygula-

masında tüzel kişi adına işlem yapma-

ya yetkili olan gerçek kişiler “Kurumsal” 

giriş yaparak ihalelere katılabilirler. Tüzel 

kişiler için ayrı bir üyelik işlemi gerekme-

mektedir.

Soru - 6: E-ihale sistemine üyelik için 

herhangi bir ücret ödememiz gerekir 

mi?

Cevap – 6: Sisteme üyelik ücretsizdir. 

Ancak ihalelere teklif verebilmek için 

yeterli teminata sahip olmak gerekmek-

tedir.

Soru -7: Teminat nedir?

Cevap -7: İhalelere teklif verebilmeniz 

için teminat yatırmanız gerekmektedir. 

E ihalede teminatlar bir ihaleye bağlı 

olmayıp, kişinin serbest bakiyesindedir. 

Teklif verme, ödeme, iade gibi parasal iş-

lemlerde gerekli tutar serbest bakiyeden 

düşülmektedir.

Soru -8: Teminat bedelini nasıl ve nere-

ye yatırmam gerekiyor?

Cevap -8: Teminatlarınızı Halkbank, Va-

kıfbank, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım 

Bankası gişelerinden veya ilgili banka-

ların internet bankacılığı uygulamala-

rından “tasfiye eihale” kurumsal tahsilat 

işlemleri menüsünden yatırabilirsiniz. 

Teminat ücreti yatırılırken ihaleye katıla-

cak olan gerçek kişiler için TC Kimlik Nu-

marası tüzel kişiler için ise Vergi Kimlik 

Numarası bildirilmelidir.

Soru -9: Kredi kartı ile teminat yatırma 

imkânım var mıdır?

Cevap -9: Kredi kartı ile teminat yatırma 
imkânı bulunmamaktadır.
Soru -10: İhalelerde başlangıç bedeli 
var mıdır?
Cevap -10: İhale başlangıç bedeli araçlar 
için satışa esas bedelin %75’i, eşyalar 
için satışa esas bedelin %50’sidir. ÖR-
NEK: 100.000 TL’lik bir araç ihalesinde 
başlangıç bedeli 75.000 TL olarak belir-
lenir. Üyeler bu teklifin altında teklif vere-
mezler. Bu ihaleye teklif verecek ilk üye-
nin teklifi 75.000 + Artırım miktarı olarak 
kaydedilir. 100.000 TL’lik bir eşya ihale-
sinde başlangıç bedeli 50.000 TL olarak 
belirlenir. Üyeler bu teklifin altında teklif 
veremezler. Bu ihaleye teklif verecek ilk 
üyenin teklifi 50.000+ artırım miktarı ola-
rak kaydedilir.

Soru -11: İhaleye nasıl teklif veririm?

Cevap -11: Teklifler ihale detay sayfasın-

da yer alan kalıp butonları kullanılarak 

veya otomatik teklif alanına tutar girile-

rek verilir. Teklif verebilmeniz için sistem-

de yeterli teminat tutarı kadar serbest 

bakiyeniz olmalıdır.
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Soru -12: Teklif verebilmek için gereken 

teminat tutarı nedir?

Cevap -12: İhale teminat tutarı satışa 

esas bedelin %10’udur. Azami teminat 

tutarı ise 100.000 TL’den fazla olamaz. Ör-

nek: 50.000 TL’den satışa çıkan bir araç 

için teminat tutarı 5.000 TL’dir. 1.000.000 

TL ve üzeri satışa esas bedelli ihalelerde 

teminat tutarı 100.000 TL olacaktır.

Soru -13: Vermiş olduğum tekliften vaz-

geçebilir miyim?

Cevap -13: Sistem tarafından işlenmiş 

olan tekliflerinizden vazgeçemezsiniz. 

İhale kazananı veya ikinci en yüksek 

teklif sahibi iseniz teklifleriniz sizin için 

bağlayıcıdır.

Soru -14: Teklif vermede herhangi bir 

sınırlama var mı?

Cevap -14: Teklif verme işlemi araç için 

satışa esas bedelin %75’inden, eşya için 

%50’sinden başlatılır. En yüksek teklif 

sahibi olan kişi kendi teklifini artırama-

maktadır.

Soru -15: Ne zamana kadar teklif vere-

bilirim?

Cevap -15: İhaleler 3 iş günü bekletilme-

yecek eşyada 1 iş günü boyunca teklife 

açık durumda bulunur ve bu süre bo-

yunca üyeler ihalelere teklif verebilirler. 

Sistemde duyurulan ihale bitiş saatinden 

sonra ihaleler tekliflere kapatılır. Açık 

teklif ihalelerinde teklif süresi uzatılmaz.

Soru -16: Otomatik teklif nedir?

Cevap -16: Otomatik teklif kullanıcıların 

ihale için vermek istedikleri en yüksek 

teklif bedelini sisteme girerek, ihale be-

deli bu tutara gelinceye kadar herhangi 

bir işlem yapmadan teklif vermelerini 

sağlayan bir uygulamadır. Örneğin iha-

ledeki güncel en yüksek teklif 50.000 

TL minimum artırım 500 TL-- Bu ihalede 

100.000 TL otomatik teklif verdiğiniz-

de sistem 50.500 TL olarak ilk teklifinizi 

oluşturur. Bundan sonra diğer kullanıcıla-

rın verdiği teklife 500 TL ekleyerek sizin 

en yüksek teklif sahibi olmanızı garanti-

ler. Diğer kullanıcılar artırım yapmadığın-

da sizin teklifiniz aynı kalır.

Soru -17: Otomatik teklif nasıl verilir?

Cevap -17: İhale için vermeyi düşündüğü-

nüz son teklif tutarını ihale sayfasındaki 

otomatik teklif alanına yazarak teklifinizi 

oluşturabilirsiniz. Otomatik teklifinizin 

geçerli olabilmesi için serbest tutarınız-

da yeterli teminatınız olmalıdır.

Soru -18: Teklifler nasıl değerlendirili-

yor?

Cevap -18: İhaleye verilen en yüksek tek-

lifin satışa esas bedelin %75’i ve üzerin-

de olması halinde satış gerçekleşmekte-

dir. Satışa esas bedelin %75’inin altındaki 

teklifler ihaleyi düzenleyen birim tara-

fından değerlendirilmektedir. Değerlen-

dirme sonucunda teklifi uygun bulunan 

eşyanın satışı gerçekleştirilmektedir.

Soru -19: İhaleyi kazandığımı nasıl öğ-

renebilirim?

Cevap -19: “Sonuçlanan ihaleler” sayfa-

sından ihale sonucunu takip edebilirsi-

niz. İhaleyi kazanmanız halinde tarafını-

za ayrıca e-posta/SMS ile bilgilendirme 

yapılacaktır.

Soru -20: İhaleyi kazandım bana mali-

Dosya

yeti ne kadar olacak?

Cevap -20: İhale sonrasında İhalede ver-

diğiniz Teklif Tutarı + Damga Vergisi + 

Damga Vergisinin KDV’si + Damga Vergi-

sinin ÖTV’si tahsil edilmektedir. Bu bedel-

lerin dışında tahsil edilecek olan ek vergi 

veya yükümlülükler ihalelerin “Açıklama” 

bölümünde yer almaktadır. Kullanıcılar 

teklif verirken açıklama alanında yer 

alan bilgileri kabul etmiş sayılırlar.

Soru -21: Araçların ve eşyaların kayıt 

veya tescil işlemleri nasıl yapılmakta-

dır?

Cevap -21: Eşyanın alıcıya tesliminden 

sonra eşyanın piyasaya arzı, kullanımı 

veya tescili için alınması gereken her 

türlü iznin veya belgenin alınması, kayıt, 

tescil veya bildirim işlemleri alıcı tarafın-

dan yerine getirilir ve bunlara ilişkin her 

türlü mali yük ve yükümlülük alıcı tara-

fından karşılanır.

Soru -22: Ödeme için ek süre talep ede-

bilir miyim?

Cevap -22: Ödemeye ilişkin ek süre ta-

lepleri sistem üzerinden yapılır. Bekletil-

meyecek eşya ihaleleri dışındaki ihaleler 

için 7 günlük süreye ek olarak bir defaya 

mahsus olmak üzere 7 günlük ek süre ta-

lep edebilirsiniz. Ek süre 7. günün sonun-

da işlemeye başlar. Ek süre talepleri e-i-

hale sistemi üzerinden alınır ve 7 günlük 

gecikme zammı 6183 sayılı Kanuna göre 

hesaplanarak sistem üzerinden peşin 

olarak tahsil edilir. 7 günlük sürenin son 

günü tatil gününün son gününe rastlar 

ise süre takip eden ilk iş gününün sonu-

na kadar uzatılır.

Soru -23: Eşya ve araç beklediğim gibi 

değil? Ne yapmam gerekir?

Cevap -23: Eşya mevcut durumu ile sa-

tışa sunulmaktadır. Sistemde yer alan 

eşyaya ait bilgiler bilgi niteliğindedir. 

Sistemde teklif veren istekliler e-ihalesi 

yapılan eşyayı mevcut haliyle görmüş, 

incelemiş ve e-ihaleye sunulduğu haliyle 

kabul etmiş sayılır. Alıcı tarafından teslim 

alınan eşya ile ilgili olarak daha sonra iti-

razda bulunulamaz. Teslim sırasında, sa-

tış listelerinde belirtilen niteliğe uygun 

olmadıkları anlaşılan ve durumu tutanak-

la tespit edilen eşya teslim edilmeyerek, 

Genel Müdürlükten alınacak cevaba göre 

işlem yapılır.

Soru -24: İhalesini kazandığım eşyayı 

kargoyla gönderebiliyor musunuz?

Cevap -24: Eşyanın bulunduğu yerden 

teslim alınması gerekmektedir. Kurumu-

muzca herhangi bir kargo hizmeti veril-

memektedir.

Soru -25: Yeniden ihraç amaçlı eşya sa-

tışı ne demektir?

Cevap -25: İthalatı yasak veya kısıtlama-

ya tabi eşya yürürlükte bulunan mevzuat 

gereğince sadece yeniden ihraç ama-

cıyla satılır Yeniden ihraç amaçlı satışa 

sunulan eşya ihale bedelinin yatırıldı-

ğı tarihten itibaren otuz gün içerisinde 

gümrük müdürlüğünün denetiminde 

yurtdışına çıkarılmalıdır.

"E-ihale sistemi hâlihazırda 1.1 milyon üyeye sahiptir. 2014 

yılında bugüne kadar 34 bin adet araç ve 20 bin grup 

eşyanın satışı gerçekleştirilmiş ve bu satışlardan 1,5 milyar 

TL’lik hasılat elde edilmiştir."
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Faaliyete yeni başlayacak bir girişim-

ci adayı açısından en önemli ihtiyaç 

sermayenin ardından yapılacak olan 

faaliyete ilişkin detaylı bilgi sahibi olun-

masıdır. Pek çok girişimci sermaye sa-

hibi olmasına rağmen yatırım yapacağı 

işletmeye ilişkin detaylı bilgi altyapısı 

bulunmaması sebebiyle işletmelerinin 

uzun süreli faaliyette bulunmalarını sağ-

layamamaktadırlar. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle 

birlikte 10.07.2018 tarih ve 30474 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürür-

lüğe giren 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 454 üncü maddesinde 

Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik 

Genel Müdürlüğünün görev alanı tanım-

lanmıştır. Bu bağlamda mezkûr madde-

nin birinci fıkrasının (c) bendinde “Esnaf 

ve sanatkârların sorunlarını tespit etmek, 

çözüm önerileri geliştirmek ve ilgili kurum-

lar nezdinde girişimde bulunmak, rekabet 

güçlerinin artırılması, araştırma, geliştirme 

ve yenilikçilik yeteneklerinin geliştirilmesi, 

pazarlama, hammadde ve tezgâh temini 

amaçlarıyla teşvik ve destekler vermek 

ve bu konulara yönelik düzenlemeler yap-

mak” hükmü yer almaktadır. Bu bağlam-

da Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik 

Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılın-

dan itibaren esnaf ve sanatkârlar işlet-

melerinin, kuruluş ve işletme faaliyetleri 

sürecinde faydalanmaları için Meslek Kı-

lavuzları çalışması yürütülmektedir.

Meslek Kılavuzları oluşturulması faaliyeti 

ile esnaf ve sanatkâr olma potansiyeli 

bulunan ve iş hayatına atılmayı planla-

yan girişimcilere ilgi duydukları meslek-

leri önceden tanıma, genel görünümü 

ile güçlü ve zayıf yönlerini irdeleyebil-

me, işyeri açılış süreçlerinde kendilerini 

bekleyen prosedürleri kavrayabilme ve 

mesleğe ilişkin diğer verilerden istifade 

edebilme imkânı sağlanarak iş hayatı-

na doğru adımlar atarak giriş yapmaları 

amaçlanmaktadır. Ayrıca Meslek Kılavuz-

ları aracılığıyla hâlihazırda mesleklerini 

yürütmekte olan esnaf ve sanatkârla-

rın da yararlanması amaçlanmıştır. Bu 

çerçevede, kılavuza ilişkin ön hazırlıklar 

tamamlanarak bilgi kılavuzu oluşturula-

cak meslek kollarının tespiti ve öncelik 

sıralaması yapılmış, Meslek Kolları Bilgi 

Kılavuzları oluşturulurken kullanılacak 

birincil ve ikincil veriler belirlenerek ana-

liz ve değerlendirmesi yapılmıştır. 

Yapılan ön hazırlıklar ve analizler sonu-

cunda tüm sektörlerden en çok icra edi-

len meslekler seçilerek kılavuz içeriğine 

yönelik şu hususlar incelenmiştir:

ESNAF VE SANATKÂRLAR 
MESLEK KILAVUZLARI

Anıl DURMUŞ
Ticaret Uzmanı

Esnaf ve sanatkâr kesiminin büyük bir 

kısmını kapsayan mesleklerden baş-

lanmasına karar verilmiş ve ilk olarak 

“büfelerde, bakkallarda ve marketlerde 

yapılan ticaret” mesleğine ilişkin kılavuz 

çalışmalarına başlanmıştır. Bu doğrultu-

da hazırlanan taslaklara ilişkin toplantılar 

yapılarak değerlendirmelerde bulunul-

muş ve içeriği tamamlanan Bakkallık 

Meslek Kılavuzunun basım ve dağıtımı 

2019 yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir. 

Söz konusu kılavuz Türkiye genelinde 

bulunan 82 adet Esnaf ve Sanatkârlar 

Odaları Birliği’ne, 13 esnaf ve sanatkâr 

federasyonuna, Türkiye Esnaf ve Sanat-

kârları Konfederasyonuna ve bakkalların 

yoğun olarak üyesi olduğu 145 esnaf ve 

sanatkâr odasına ulaştırılmıştır. 

Bakkallık Meslek Kılavuzu’nun ardından 

ikinci olarak Pazarcılık Meslek Kılavu-

zu’na ilişkin çalışmalara başlanmış ve 

ilgili kılavuzun basım ve dağıtımı gerçek-

leştirilmiştir. Pazarcılık Meslek Kılavuzu 

yukarıda belirtilen Türkiye Genelinde 82 

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, 13 Es-

naf ve Sanatkâr Federasyonu ve Türkiye 

Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonuy-

la birlikte Türkiye genelinde pazarcılık 

mesleğini yürütmekte olan esnaf ve sa-

natkârların yoğun olarak üyesi olduğu 67 

esnaf ve sanatkâr odasına ulaştırılmıştır. 

Üçüncü meslek kılavuzu olarak ise Mi-

nibüsçülük mesleğine ilişkin kılavuz Es-

naf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel 

Müdürlüğünce hazırlanarak Türkiye ge-

nelinde yukarıda belirtilen esnaf ve sa-

natkâr meslek kuruluşlarıyla birlikte mi-

nibüsçülük mesleğini yürütmekte olan 

esnaf ve sanatkârların üyesi olduğu 420 

esnaf ve sanatkâr odasına ulaştırılmıştır. 

Son olarak da Lokantacılık mesleğine 

ilişkin kılavuz hazırlanmış, esnaf ve sa-

natkârlar meslek kuruluşları ile bu mes-

leği yürütmekte olan esnaf ve sanatkâr-

ların yoğun olarak üyesi olduğu Türkiye 

genelindeki 97 esnaf ve sanatkâr odası-

na ve 81 ilde bulunan Ticaret İl Müdürlük-

lerine ulaştırılmıştır. 

• Tanım

• Esnaf ve Sanatkârlara İlişkin 

İstatistiki Veriler

• İşyeri Açılış Süreci 

• Kredi ve Destek (Finansmana 

Erişim) 

• Vergi ve Sosyal Güvenlik 

• Oda ve Sicil Kaydı

• GZFT Analizi

• Tüketiciye Yönelik Sorumluluklar

• Mesleğe İlişkin Faydalı Bilgiler 

vb.
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Hazırlanan meslek kılavuzları Türkiye ge-

nelinde esnaf ve sanatkâr meslek kuru-

luşlarına ulaştırılmasının yanı sıra Esnaf, 

Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Mü-

dürlüğünün internet sitesinden de her-

kese erişilebilir hale getirilmiştir . 

Kılavuzlar içerisinde esnaf ve sanatkâr-

ların tamamını ilgilendiren 5362 sayılı 

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları 

Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korun-

ması Hakkında Kanun, Sosyal Güvenlik 

Mevzuatı, Esnaf ve Sanatkâr Sicil Yönet-

meliği, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatla-

rına İlişkin Yönetmelik, Vergi Usul Kanunu 

ilgili maddeleri ile ESKKK ve KOSGEB ve-

rileri incelenerek esnaf ve sanatkârların 

faydalanması için sunulmuştur. 

Kılavuzlar içerisinde vergi mükellefiyeti, 

oda kaydı, sosyal güvenlik işlemleri ve 

finansmana erişim gibi bürokratik sü-

reçlerin yanı sıra her bir meslek özelinde 

ihtiyaç duyulan mevzuata ilişkin bilgiler 

verilmektedir. Bakkallık mesleğine ilişkin 

olarak Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki-

lerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe ilişkin 

bilgi verilirken, Pazarcılık mesleğine iliş-

kin olarak 5957 sayılı Sebze ve Meyveler 

İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan 

Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi 

Hakkında Kanun, Sebze ve Meyve Tica-

reti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönet-

melik Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik 

hakkında bilgiler verilmiştir. Minibüsçülük 

mesleğine ilişkin olarak ise Motorlu Ta-

şıtlar Kanunu, Karayolu Taşıma Kanunu, 

Karayolları Trafik Yönetmeliği, Karayolu 

Taşıma Yönetmeliği,  Karayolu Taşıma-

cılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi 

Yönetmeliği, Karayolları Motorlu Araçlar 

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında 

Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yö-

netmelik hakkında detaylı bilgiler sunul-

muştur. Basımı ve dağıtımı yapılan son 

meslek kılavuzu olan Lokantacılık Mes-

lek Kılavuzuna ilişkin olarak Mesleki Eği-

tim Kanunu, Hijyen Eğitimi Yönetmeliğine 

ilişkin bilgiler verilmiştir.

Kılavuzlarda her bir mesleğin avantajlı 

ve dezavantajlı yönleri, esnaf ve sanat-

kârların rekabet güçlerini artırabilmeleri 

için dikkat etmeleri gereken hususlar yer 

almaktadır. 

Esnaf ve sanatkâr olmak isteyen giri-

şimci adayları ve esnaf ve sanatkârlar 

meslek kılavuzlarına ilgili esnaf ve sa-

natkâr meslek kuruluşları ya da Esnaf, 

Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel 

Müdürlüğünün internet sitesinden eri-

şim sağlayarak bu kılavuzlardan fayda-

lanmaktadırlar. Kılavuzlar içerisinde yer 

alan “mesleğe ilişkin faydalı bilgiler” bö-

Dosya

“Kılavuzlarda her bir mesleğin avantajlı ve dezavantajlı 

yönleri, esnaf ve sanatkârların rekabet güçlerini 

artırabilmeleri için dikkat etmeleri gereken hususlar yer

almaktadır.”

lümünde esnaf ve sanatkârların sadece 

kuruluş aşamasında değil işletmelerinin 

faaliyetlerine devam ederken de yararla-

nacağı bilgiler yer almaktadır.

Esnaf ve sanatkârların yoğun olarak fa-

aliyet gösterdikleri diğer mesleklere iliş-

kin Meslek Kılavuzları hazırlık çalışmala-

rına Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik 

Genel Müdürlüğü tarafından devam edil-

mektedir. Hazırlanan her bir kılavuz es-

naf ve sanatkârlar ile esnaf ve sanatkâr 

olmak isteyen girişimci adaylarının erişi-

mine açık olacaktır.

KAYNAKÇA:

1- 10.07.2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de ya-

yımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

2- https://esnafkoop.ticaret.gov.tr

3- 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek 

Kuruluşları Kanunu
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Kurumlar varlığını sürdürmek ve hedef-

lerini gerçekleştirmek için hizmet veya 

ürün sunduğu toplumla iyi ilişkiler ge-

liştirmek zorundadır. Yalnızca ekonomik 

açıdan en büyük sorumlulukları olan 

kurumun ayakta kalabilmesini sağlamak 

veya yasal yükümlülükleri karşılamayı 

hedeflemek değil, içinde bulundukla-

rı topluma karşı olan sorumluluklarının 

da yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu 

doğrultuda kurumsal sosyal sorumluluk 

toplumla bütünleşmek isteyen kurum-

ların, bu anlamdaki çabaları olarak kabul 

edilmektedir. Kurumsal sosyal sorumlu-

luk faaliyetleri eğitim, çevre, sağlık kültür 

gibi pek çok alanda gerçekleştirilebil-

mektedir. Diğer yandan, bu faaliyetlerin 

birbirleriyle bağlantılı farklı uygulama-

lardan oluşabileceğini söylememiz ge-

rekir. Kurumlar bunları gerçekleştirirken, 

kurumsal imaj ve kurumsal itibara olumlu 

değerler yüklenilmesini bekler.

1

1970’li yılların başından beri yaygın ola-

rak kullanılmaya başlanan kurumsal sos-

yal sorumluluk özellikle uluslararası veya 

evrensel olarak tanımlanan kurumların 

etkinlikleriyle tüm dünyaya yayılmıştır. 

Öte yandan, daha da geriye gidildiğinde 

1920-1950 yılları arasını kapsayan dö-

nemde işletmelerin giderek büyümesi, 

seri üretime geçmelerine neden olmuş 

böylece üretici ve tüketici arasındaki 

mesafe giderek artmaya başlamıştır. 

İlişkilerde güveni sağlama çabaları baş 

göstermiştir. İyi eğitimli yöneticilerin 

yetişmiş olması da kurumların sosyal 

sorumluluğa önem verme nedenlerin-

den biri olmuştur. Bu dönemde sosyal 

sorumluluk kavramı etkisini arttırmış gibi 

gözükse de 1929 yılında tüm dünyayı 

etkisi altına alan ekonomik kriz, sosyal 

sorumluluk projelerini arka plana itmiş-

tir. İlk kez 1953 yılında Bowen tarafından 

yayımlanan bir makale ile literatüre giren 

sosyal sorumluluk terimi iş insanlarının 

toplumun değer ve amaçlarıyla örtüşen 

sosyal faaliyetlerle ilgilenmeleri gereği 

bağlamında değerlendirilmiştir (Bowen, 

1953: 6).

Kurumsal sosyal sorumluluk çoğu zaman 

hayırseverlikle karıştırılmaktadır. Oysaki 

hayırseverlik plansız ve kimseye duyu-

rulmadan yapılır, karşılığında bir beklenti 

yoktur. Ancak kurumsal sosyal sorumlu-

luk halkla ilişkiler kampanyaları kapsa-

mında gerçekleşen bir olgudur. Burada 

toplumun ihtiyaçları ve beklentileri göz 

önünde bulundurularak planlı ve strate-

jik adımlarla gerçekleştirilir. Çeşitli ile-

tişim araçları ile duyurulması önemlidir 

ve genellikle faaliyetler birkaç yılı içinde 

KAVRAM OLARAK
 KURUMSAL SOSYAL 

SORUMLULUK
Hazal OĞUZ

Ticaret Uzmanı

Dosya

GİRİŞ

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı ve 
Ortaya Çıkışı 

barındıran uzun bir zaman diliminde ger-

çekleştirilir (Ceylan, 2016). 

Kurumsal sosyal sorumluluğun kurum-

lar tarafından ilk ele alındığı dönemlere 

bakıldığında daha çok iş insanlarının 

yükümlülükleri, sosyal sorumluluk po-

litikalarını takip etmek, kararları almak 

veya hedeflemek ve toplumsal değerler 

açısından beklenilen uygulamalarda bu-

lunmak gibi görülmektedir. Oysa bugün 

bu kavram, yasal gereksinimleri aşan, 

etik bir şekilde kanun ve çalışma yö-

netmeliklerine uyan, işletmelerin iç ve 

dış paydaşlarına yönelik açık veya net 

toplumsal sözleşme yapan uygulamalar 

olarak ele alınabilir. 

Bazı noktalarda kurumsal sosyal sorum-

luluğun literatürde ele alınırken başka 

kavramlarla birlikte veya eş anlamlı kul-

lanıldığı görülmekle birlikte, bu kavram-

ların arasında küçük nüanslar bulunmak-

tadır. 

• İş etiği

Mal veya hizmet üretiminde, satışında 

ahlaki ya da etik davranışın önemini or-

taya koyan bu kavram kurumsal sosyal 

sorumluluk kavramı ile karıştırılmamalı-

dır. Kurumsal sosyal sorumluluk, kurum-

ların paydaşları nasıl tanımladığı ve faali-

yetlerinin paydaşlar üzerindeki etkisinin 

belirlenmesi, ölçülmesi ve raporlanması 

gerektiği üzerine odaklanır. İş etiği kav-

ramı, ticari faaliyetlerin ahlaki özellikleri 

için kullanılan bir terimdir. Belirli bir za-

man diliminde evrensel kabul görmüş 

ya da belirli bir toplumda geçerliliği olan 

ahlaki değerler/normlar çerçevesinde iş 

yaşamına ait çevresel faktörlerle etkile-

şime açık her türlü davranışa yön vere-

cek ahlaki yargılar geliştirme ve uygu-

lama biçimi olarak ifade edilebilecek iş 

etiği, doğruyu ve yanlışı veya iyiyi veya 

kötüyü gösteren ahlaki kurallarla, stan-

dartlarla ilgili çalışmalardır.

Bir şirketin iş fonksiyonları tanımlanır-

ken, tüm çalışanların kabul edilebilir bir 

şekilde hareket etmesini sağlamak için 

kullanılan ahlaki ilkeleri temsil eder. Sos-

yal sorumluluk kavramı daha genel bir 

perspektiften ele alırken, iş etiği daha 

çok bir alt alan/disiplin olarak görül-

mektedir. Bu iki kavram arasındaki temel 

farklara bakarsak, toplum için iyi ancak 

işletmeler için iyi olmayan bazı olgular 

vardır ve sosyal sorumluluğun kendisini 

gösterdiği yer burasıdır. Bir de işletme-

ler için iyi ancak toplum için iyi olma-

yan işler vardır ve iş etiği de bu noktada 

gelmektedir. Diğer yandan, sosyal so-

rumluluk topluma karşı bir politika ya da 

yükümlülüktür, iş etiği ise vicdan üzerine 

kuruludur. 

Kurumsal Sosyal Sorumlulukla Bağlantılı 
Kavramlar  
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• Sürdürülebilir kalkınma

Ekonomik, çevresel ve sosyal yakla-

şımlar çerçevesinde insanların günlük 

yaşam ihtiyaçları ile doğal kaynakların 

sürdürülebilir oluşu arasında denge gö-

zetilmesi anlamına gelen sürdürülebilir 

kalkınma ile kurumsal sosyal sorumluluk 

arasında birbirini bütünleyen ve destek-

leyen bir ilişkiden söz etmek mümkün-

dür. Kendilerini yaşadıkları çevreye ve 

dünyaya karşı sorumlu hisseden işlet-

meler şeçtikleri sosyal sorumluluk pro-

jeleri ile kendi ülkelerinde veya dünyada 

sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek-

tedirler. 

Sürdürülebilir kalkınma dünyadaki doğal 

kaynakların ihtiyaçtan fazla kullanımını 

önleyerek iyileştirmek, dünya vatandaş-

larının hayat kalitesini arttırmak ve eko-

nominin iyileşmesine hizmet vermeye 

odaklanmaktadır. Bu kavram artık sade-

ce çevresel faaliyetlerle sınırlandırılma-

makta, yoksulluğun azaltılması ve yaşam 

kalitesinin arttırılması ile ilgili yapılacak 

her türlü çalışma da sürdürülebilir kalkın-

ma kapsamında değerlendirilmektedir. 

1992 yılında Rio’da gerçekleştirilen 

Dünya Zirvesinde temelleri atılan bu 

yaklaşım çevresel boyutun yanı sıra 

sürdürülebilir kalkınmada sosyal boyu-

tun da öne çıkmasını sağlamıştır. İşte 

bu yüzden özellikle Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı (UNDP) iklim deği-

şikliği, yenilenebilir enerji, su yönetimi, 

korunan alanlar gibi çeşitli alanlardaki 

projeleri destekleyerek çevresel bozul-

manın durdurulması konusunda adımlar 

atmaktadır. Bu gibi çalışmalar kurumların 

paydaşlarına karşı bir sorumluluğu ol-

duğu gibi, günümüzde, kurumun itibarı 

açısından da çok önemli bir etken olarak 

görülmeye başlanmıştır.

• Kurumsal yönetişim

Küçük ve büyük ortaklar, yönetim kurulu, 

üst yönetim ve çalışanlar arasındaki iliş-

kiyi kapsayan bu kavram kurumsal güve-

nin temelini oluşturmaktadır. Kurumsal 

yönetişim, adil, saydam, hesap verme ve 

sorumluluklar başta olmak üzere tüm ku-

ralların iyi tanımlandığı, kurumsal verim-

liliğin arttırılmasına yönelik bir anlayış 

olarak kabul edilmektedir. Bu anlayış ile 

işletmeler kendi sorumluluklarının bilin-

cinde verimliliklerini artırarak, ortakları-

nın elindeki hisselerin değerini artırabilir 

ve bu süreçte ilişkide bulundukları tüm 

kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerini yasa-

lara ve ahlaki değerlere uygun yürütüle-

bilirler (Tekin, 2003). 

Bununla birlikte, küresel çerçevede ger-

çekleştirilen şirket birleşmelerini güven-

ceye almak ve ekonomik buhranlara kar-

şı güvenli bir alanda yer almak isteyen 

kurumların kurumsal yönetişime önem 

verdikleri görülmektedir. Bu ihtiyaçlar-

dan doğan şekilde Ekonomik İşbirliği ve 

Kalkınma Örgütü, ya da İktisadi İşbirliği 

ve Gelişme Teşkilatı (OECD) kapsamında 

“Kurumsal Yönetişim İlkeleri” çalışması 

yapılmış ve 1999 yılında aşağıdaki ilkeler 

yayınlanmıştır: 

• Hissedar haklarının korunması

• Hissedarlara eşit davranılması

• Diğer menfaat gruplarının rolleri

• Kamunun aydınlatılması ve say-

damlık

• Yönetim kurulunun görev ve sorum-

luluğu.

• Kurumsal vatandaşlık

Geçtiğimiz on yıllık süreçte kurumsal 

sosyal sorumluluk kavramının yanı sıra 

giderek daha fazla dillendirilmeye başla-

nan kurumsal vatandaşlık kavramını gör-

mekteyiz. Kurumsal sosyal sorumluluk 

ya da işletme etiği ile bağlantılı ancak 

daha çok kurumun algılanışı ile ilgili bir 

kavram olan kurumsal vatandaşlık, zor-

lamalardan bağımsız, yasal düzenleme, 

vergi indirimi gibi güdülerden ayrı olarak 

örgütün kendi gönüllü çabalarını ifade 

etmek için kullanılmaktadır. Kurumun 

toplumsal düzlemde sorumluluk alma-

sı ve faaliyetleri sırasında yerel, ulusal, 

uluslararası düzenlemelere bağlı ve etik 

ilkelere uygun davranması kurumsal va-

tandaşlığın temel ilkeleridir (Bulduklu, 

2015). 

Kurumsal vatandaşlık yalnızca kurum ve 

çalışanları arasında değil paydaşlar ara-

sındaki ilişki olarak da tanımlanmaktadır. 

Carroll (1998) kurumsal vatandaşlıktan 

beklentileri dört bileşen altında belirle-

miştir: 

• Karlılığı sağlamak

• Kanunlara uymak

• Etik davranma taahhüdü vermek 

• Hayırseverlik yoluyla geri vermek.

• Kurumsal hesap verme sorumluluğu 

Modern yönetişim ve hesap verme so-

rumluluğu kavramları üzerindeki ge-

lişmeler, hesap verme sorumluluğunu 

siyasal, yönetsel ve vatandaş boyutları 

şeklinde ortaya çıkarmaktadır (Boyle, 

2001: 7). Kurumsal hesap verme sorum-

luluğu, kurumsal sosyal sorumluluk kav-

ramından farklı olarak kurumların sorum-

luluklarına yönelik açıklama, ispat veya 

hareketlerini raporlama görevine işaret 

eder. Diğer taraftan, kurumsal hesap ve-

rebilirlik kurumun operasyonlarını kont-

rol etmek için bir kurum tarafından geliş-

tirilen beceri olarak tanımlanabilecektir. 

Yönetimde şeffaflığı sağlayabilmek için 

etkili ve iyi işleyen hesap verme süreç-

lerine; hesap verme süreçlerinin etkili ve 

iyi işlemesi için de açık ve şeffaf mali po-

Dosya

litikalara ihtiyaç vardır. Bu nedenle sağ-

lam bir hesap verme yükümlülüğü şef-

faflığı sağlamanın vazgeçilmez bir aracı; 

şeffaflık da hesap verme yükümlülüğünü 

yerine getirebilmenin olmazsa olmaz 

bir ön koşuludur (Gören, 2000:122). Ku-

rumsal sosyal sorumluluk kapsamında 

faaliyet gösteren kurumlar, hem sorum-

luluklarını yerine getirdiğini ispat etmek 

için hem de bu yolla kurumsal sosyal 

sorumluluk kavramından fayda elde et-

mek için sosyal denetim ve etik denedim 

kavramlarına büyük önem vermektedir.

Kurumsal sosyal sorumluluk, kurumla-

rın çeşitli etkinlikler ve uygulamalarla, 

kurumun bu eylemlerinden etkilenecek 

olan tüm hedef kitlesine yönelik, çevre-

sel, ekonomik ve sosyal açıdan yarattığı 

olumsuz etkileri azaltacak ya da hem ku-

rumun hem de toplumun gelişimine katkı 

sağlayacak hamleleri planlaması, yürüt-

mesi ve sonuçlarını paylaşması olarak 

tanımlanabilir. 

Kavram, yazında ve uygulamalarda ele 

alınırken farklı diğer kavramlarla eş an-

lamlı ya da birbiri yerine kullanıldığı ölçü-

de başka terimlere rastlanmaktadır. Ku-

rumsal sosyal sorumluluk yerine sosyal 

sorumluluk ya da kurumsal sorumluluk 

gibi terimler kullanıldığında eş anlamlı 

almak mümkündür. Ne var ki, iş etiği, sür-

dürülebilir kalkınma, kurumsal vatandaş-

lık, kurumsal yönetişim veya kurumsal 

hesap verilebilirlik gibi terimlerle birbiri-

ni bütünleyen ya da destek olan uygu-

lamaların varlığına rağmen, aralarında 

farklar görülmektedir. 

Kurumsal soysal sorumluluğun firmalara 

katkıları, kurumsal itibar gelişimine katkı, 

daha iyi risk yönetimi, çalışan bağlılığının 

gelişimine katkı, daha iyi pazar pozisyo-

nu ve rekabet gücü, maliyetlerde düşüş, 

daha güçlü tedarik zinciri, toplumla daha 

güçlü ilişkiler ve paydaşlarla daha güçlü 

ilişkiler olarak sayılabilecektir. Bununla 

birlikte, kurumsal sosyal sorumluluk ile-

tişimi marka iletişiminden farklı olarak 

satış odaklı olarak değil kurumsal itibar 

odaklı gerçekleştirilir. Kurumsal sosyal 

sorumluluk alanında gerçekleştirilen 

proje ve etkinliklerin toplumla payla-

şılmasında ticari kaygıdan önce kurum 

itibarının desteklenmesi öne çıkarılmalı 

ve satış ve bilinirlik alanında kısa vadeli 

sonuçlar beklenmemelidir. Bu iletişim 

içeriği etkinlik temelli olmaktan daha 

çok sorunların çözümüne katkı sunacak 

çıktılardan oluşturulur. Kurumsal itibarın 

gelişimi emek ve tutarlı yaklaşım gerek-

tiren orta ve uzun vadeli bir süreçtir.
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Kooperatifler ortaklarının belirli ekono-

mik menfaatlerini ve özellikle meslek 

veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü 

ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, 

dayanışma ve kefalet suretiyle sağla-

yıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel 

kişiler tarafından kurulan değişir or-

taklı ve değişir sermayeli ortaklıklardır. 

Bu teşekküllere yönelik düzenlemeler 

24/04/1969 tarihli 1163 sayılı Kooperatif-

ler Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu’ndan 

ayrılarak müstakil bir yasa altında top-

lanmıştır. Yasanın denetimle ilgili kısmın-

da 2010 yılında yapılan bir değişiklikle, 

ilgili bakanlıklara  kooperatif yöneticileri-

ni görevden alma yetkisi verilmiş; düzen-

lemenin Anayasa hükümlerine aykırılık 

teşkil ettiği gerekçesiyle yapılan baş-

vuru ise idareye verilen bu yetkiyle, ko-

operatifler ile ilgili suistimallerin önüne 

geçilmesinin amaçlandığı gerekçesiyle  

reddedilmiştir. Bu çalışmamızda, ilgili 

bakanlıklarca Kooperatifler Kanunu’nun 

90/3. Maddesi kapsamında kooperatif 

yöneticilerinin görevlerine tedbiren son 

verilmesi irdelenmiştir.    

II.1.Denetim Yetkisi 

Kooperatiflerde iç denetim, kooperatif 

denetçileri tarafından yapılır. Denet-

çiler, genel kurul namına kooperatifin 

bütün işlem ve hesaplarını tetkik eder. 

(KK Md.65/1) Bu kurumların kamu dene-

timi ise ilgili bakanlıklarca yerine getirilir. 

Buna göre, İlgili bakanlıklar; kooperatif-

lerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif 

merkez birliklerinin ve Türkiye Milli Koo-

peratifler Birliğinin işlem ve hesaplarını 

ve varlıklarını müfettişlere, kooperatif 

kontrolörlerine veya denetim için gö-

revlendirilecek olan personele denet-

lettirebilirler. Düzenlemede 2010 yılında 

yapılan değişiklikle birlikte, kontrolör 

ve müfettişlerle birlikte görevlendirilen 

personele de denetim yetkisi verilmiş; 

ancak bu personelde aranacak şartlar-

la ilgili bir belirleme yapılmamıştır. (KK 

Md.90/1)

II.2.Kapsamdaki Kişiler

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre 

ilgili bakanlıklarca görevden alınacak 

kişiler yapılacak denetim sonucunda, 

kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, 

kooperatif merkez birliklerinin, Türkiye 

Milli Kooperatifler Birliğinin ve bunların 

iştiraklerinin yönetim kurulu üyeleri ile 

üst düzey yöneticileridir. (KK Md.90/3)   

Düzenlemede yer alan “üst düzey yöne-

ticiler” kavramından hangi yöneticilerin 

kastedildiği, Kooperatifler Kanunu’nda 

düzenlenmemiş; ancak kooperatiflerin 

yönetim kurulunca temsil ve idare olu-

KOOPERATİF YÖNETİCİLERİNİN 
İLGİLİ BAKANLIKLARCA 

GÖREVDEN ALINMASINA 
YÖNELİK DÜZENLEMELER

Özdem SATICI TOPRAK
Ticaret Başmüfettişi

Dosya

GİRİŞ

II-GÖREVDEN ALINABİLECEK KİŞİLER VE 
KAPSAMA GİREN KURUMLAR 

nacağı; ana sözleşme ile genel kurula 

veya yönetim kuruluna, kooperatifin yö-

netimini ve temsilini kısmen veya tama-

men kooperatif ortağı bulunmaları şart 

olmayan bir veya birkaç müdüre veya 

yönetim kurulu üyesine tevdi etmek 

yetkisinin verilebileceği ifade edilmiştir. 

(KK Md.55/1, 58/1) 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu’nda ise üst düzey yönetici kav-

ramından bahsedilmekle birlikte tanımın 

kapsamına dair açıklayıcı bir hükme yer 

verilmemiştir.(TTK Md.516/2, 625/1/a) 

Öte yandan, 5553 sayılı Tohumculuk Ka-

nunu’nun Türkiye Tohumcular Birliği’nin 

“Alt birlik ve Birlik organları seçimlerine 

katılma nitelikleri” başlıklı 35’inci mad-

desinin dördüncü fıkrasında bu organ-

ların haklarının kullanılabilmesi için tü-

zel kişilerin yönetim kurulu üyesi, genel 

müdürü, murahhas azası seviyesinde üst 

düzey yöneticisinin olması gerektiği be-

lirtilmiştir.  Dolayısıyla, her somut olaya 

özgü değerlendirme yapılması gerek-

mekle birlikte, üst düzey yönetici kap-

samına genel hatlarıyla yönetim kurulu 

üyeleri, murahhas üyeler, müdürler, icra 

kurulu başkanı, genel müdür, CEO gibi 

görevleri ifa edenlerin girdiği; müdürlerin 

altındaki yöneticilerin ise kapsam dışın-

da kaldığı söylenebilir. 

II.3.Kapsamdaki Kuruluşlar

Kooperatifler Kanunu’nda görevden al-

maya yönelik idari işlemin, kooperatif-

lerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif 

merkez birliklerinin, Türkiye Milli Koope-

ratifler Birliğinin ve bunların iştiraklerinin 

denetimi sonucunda uygulanabileceği 

belirtilmiş; ancak iştirak kavramına açık-

lık getirilmemiştir.(KK Md.90/3) Sözcük 

olarak katılma, paydaş olma anlamına 

gelen iştirakler, Tekdüzen Hesap Planın-

da “Mali Duran Varlıklar” kalemi altında  

yer almaktadır. Maliye Bakanlığı’nca ya-

yımlanan 1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi 

Uygulama Genel Tebliği’nde iştirakler he-

sabının, işletmenin, doğrudan veya do-

laylı olarak diğer şirketlerin yönetimine 

ve ortaklık politikalarının belirlenmesine 

katılmak üzere edindiği hisse senetleri 

veya ortaklık paylarının izlendiği hesap 

olduğu, iştirak edilen ortaklıklarda iştirak 

ilişkisinden bahsedebilmek için sermaye 

payı dikkate alınmaksızın sahip olunan 

oy hakkının veya yönetime katılma hak-

kının en az % 10 oranında bulunması ge-

rektiği ifade edilmiştir. Aynı Tebliğe göre 

ortaklık payı % 50’den fazla olan ortak-

lıklar bağlı ortaklık, % 10’dan az olanlar 

ise bağlı menkul kıymetlerdir. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda 

ise iştirak kavramı, şirketler topluluğu 

başlığı altında hakim ve bağlı şirket ile 

karşılıklı iştirak halinde olan şirketler-

le ilgili düzenlemelerde kullanılmıştır. 
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(TTK Md.195, 197) Buna göre, özellikle bir 

şirketin diğer ticaret şirketinin yöneti-

minde etkin ve çoğunluk sahibi olması 

halinde çoğunluk sahibi şirket diğerinin 

hakimi konumunda olacaktır. Dolayısıyla, 

her ne kadar Kooperatifler Kanunu’nda 

belirtilen iştirak ilişkisi için kooperatifin 

anonim ortaklıkta sahip olması gereken 

asgari pay oranı hakkında net bir açıkla-

maya yer verilmemiş ise de, düzenleme 

ile özellikle kooperatiflerin yönetiminde 

ve karar alma mekanizmalarında etkili 

oldukları kurumlardaki yöneticilerin gö-

revden uzaklaştırılmalarının amaçlandığı 

dikkate alındığında, kooperatif veya üst 

kuruluşlarının yönetiminde güçlü olduk-

ları bağlı şirketlerin “iştirak” olarak kabul 

edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

III.1.Hukuka Aykırılığın Denetimle Tespiti

Hukuka aykırılık tipiklikten bağımsız 

olarak suçun yapısal bir unsurudur ve 

tipikliğin icra ettiği hukuka aykırılık ka-

rinesine bağlı olarak suçun yasal tanı-

mında ayrıca belirtilmesine gerek yoktur.   

Ancak, her hukuka aykırı eylem de suç 

sayılmamaktadır. Bir eylemin suç olarak 

kabul edilebilmesi için kanunla açıkça 

düzenlenmiş olması şarttır. (TCK Md.2/1) 

Dolayısıyla, bir davranışın hukuka aykırı 

olması, ancak suç tanımına girmemesi 

mümkündür. Örneğin, kooperatif yöne-

tim kurulu üyelerinin ortaklığı devralan 

kişiyi ortaklığa kabul etmesi gerektiği 

yasada belirtilmiş olduğu halde bu hük-

me aykırı eylemler cezalandırılmamıştır. 

(KK Md. 14/3) Yine 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu’nda anonim şirketlerin olağan 

genel kurul toplantılarının her faaliyet 

dönemi sonundan itibaren üç ay içinde 

yapılması zorunlu tutulmuş; ancak bu sü-

rede yapılmayan toplantılar için yönetim 

kurulu üyeleri cezai bir sorumluluk öngö-

rülmemiştir. (TTK Md.409/1) Dolayısıyla, 

hukuka aykırılık en genel ifadeyle, hukuk 

düzeni ile çatışma, hukuk düzenine karşı 

gelme gibi anlamlar taşımaktadır. 

Diğer yandan, Kooperatifler Kanunu’na 

göre görevden almaya yönelik idari iş-

lem ancak, ilgili bakanlıkların kooperatif-

lerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif 

merkez birliklerinin, Türkiye Milli Koope-

ratifler Birliğinin ve bunların iştirakleri-

nin denetimi sonucunda uygulanmalıdır. 

Dolayısıyla, ilgili bakanlığın söz konusu 

tasarrufu yasada adı geçen personelce 

yapılmış bir denetim sonucuna dayan-

malı; idare, hukuka aykırı gördüğü hu-

susları açıkça ve tek tek ortaya koymalı, 

bu hususlarda tartışmalı bir durum söz 

konusu olmamalıdır. (KK Md.90/3) 

III.2.Kamu Yararı

Kooperatif ve üst kuruluşlarının görev-

lerine tedbiren son verilebilmesi için iş-

lemin kamu yararını gerektirmesi şarttır.

(KK Md.90/3) Anayasa Mahkemesi’nce 

bireysel, özel çıkarlardan ayrı ve bunla-

ra üstün olan toplumsal yarar şeklinde 

tanımlanan  kamu yararının varlığı göze-

tilirken söz konusu idari işlem ile toplu-

mun üstün yararı arasında bir bağ bulun-

ması önem taşımaktadır.   

III.3.Gecikmede Sakınca Olması ve Zarar 

Beklentisi  

Hukuka aykırı eylem ve kamu yararının 

bulunması dışında ilgili Bakanlığın, yö-

III.GÖREVDEN ALMA ŞARTLARI

Dosya

neticileri görevden alabilmesi için gö-

revden almanın gecikmesinde sakınca 

olması ve bu kişilerin görevlerine devam 

etmesinin ileride telafisi güç veya im-

kânsız zararlara yol açabilecek nitelikte, 

ivedilik gerektirmesi gerekir.(KK Md.90/3) 

Dolayısıyla, ilgili bakanlığın, hangi halle-

rin gecikilmesi halinde telafisi güç veya 

imkânsız zararlar ortaya çıkacağını, bu 

zararın oluşmasında yönetim kurulu 

üyeleri ve/veya yöneticilerin kusurlu ol-

duklarını, zarar ve fiil arasında illiyet ba-

ğının bulunduğunu gerekçeli bir şekilde 

ortaya koyması şarttır. 

III.4.Görevden Almanın Tedbir Amaçlı Ol-

ması

Düzenlemeye göre ilgili bakanlık koope-

ratif yöneticilerini ancak tedbiren görev-

den alabilecek; bu kişilerin yerine görev 

yapacak kimseleri belirleyemeyecektir. 

(KK Md.90/3) Bu durumda, görevden 

alınan yönetim kurulu üyesi yerine ye-

deklerden yeteri kadar üye çağrılacaktır. 

(KK Md.56/4) Kooperatif yöneticilerinin 

görevden alınmasına yönelik işlemden 

sonra ilgili bakanlığın bir yıl içerisinde 

olağanüstü toplantının yapılmasının 

sağlanması amacıyla gereken tedbirle-

ri alması gerekmektedir. (KK Md.90/3) 

Yapılacak bu genel kurulda görevlerine 

tedbiren son verilen yöneticilerin aday 

olmasını engelleyen bir hüküm bulunma-

dığından, bu durumdaki yöneticiler aday 

olabilecek ve genel kurulca yeniden se-

çilebilecektir. 

 

Kooperatifler Kanunu’nda 2010 yılında 

yapılan bir değişiklikle ilgili bakanlıklara, 

kooperatifler ve üst kuruluşları ile bunla-

rın iştiraklerinin yönetim kurulu üyeleri 

ile üst düzey yöneticilerinin, görevlerine 

hukuka açıkça aykırı eylem ve işlemleri-

nin tespit edilmesi durumunda, kamu ya-

rarı ve hizmet gerekleri dikkate alınarak 

gecikmesinde sakınca görülen hallerde 

ileride telafisi güç veya imkansız zararla-

ra yol açılmasının engellenmesi amacıy-

la tedbiren son verme yetkisi sağlanmış-

tır. İdare, bu işlemin yapılmasını takiben 

kooperatifin bir yıl içinde olağanüstü ge-

nel kurul toplantısını yapmasına yönelik 

tedbirleri almakla yükümlüdür. Düzenle-

me ile kooperatif yönetimini suiistimal 

eden yöneticilerin bu eylemlerini önle-

mek amaçlanmış ise de; gerek görevden 

alma şartlarının tartışmalı bazı kavramlar 

içermesi ve gerekse göreve son vermeyi 

takiben yapılacak genel kurul toplantı-

sında ilgili bakanlığın görevden almaya 

yönelik kararının zorunlu olarak günde-

me alınarak görüşülüp görüşülmeyeceği 

yahut görevden alınan yöneticilerin bu 

genel kurulda yeniden seçilip seçilme-

yeceklerinin açıkça düzenlenmemiş ol-

ması, düzenlemenin amacına ulaşmasını 

zorlaştırıcı unsurlar olarak karşımıza çık-

maktadır. 
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Dosya

Müzelerde ve koleksiyonlardaki eski el 

dokuması halı, kilim ve benzeri eserler 

eski olmalarına rağmen, ipeğimsi parlak-

lıkta, renkleri hâlâ canlı ve uyumludur. Bu 

olgun renkler, Anadolu’da köklü geçmişe 

sahip olan, doğal boyacılık sanatının us-

talık eserleridir. Doğal boyalı halı-kilim-

lerdeki renklerin üzerinden geçen yüz-

yıllara rağ¬men renklerinin canlı oluşu 

bu boyaların yüksek haslık değerlerinin 

göstergesidir. Doğal boyalardan bazıları 

ışığa karşı oldukça has olmalarıyla birlik-

te solma¬ya yatkın olanları da vardır. An-

cak boyamacının mahareti ve mordanla-

ma ile haslık dereceleri yükseltildiğinden 

solma yerine rengin olgunlaşması şek-

linde ifa¬de edilebilen değişim ya da ko-

yulaşma ortaya çıkmaktadır. Olgunlaşan 

renklerin birbiriyle daha güzel bir uyum 

sağlaması da doğal boyaların kullanıldığı 

esere değer kazandırması olarak kabul 

edilir.

Kültür Tarihçisi Prof. Dr. Reşat Genç bir 

araştırmasında; Türklerin milli ve manevi 

kimliğini Türklük duygusunu ve ruhunu 

anlatan, bayrak rengi olarak ve önem ve-

rilen eserlerin üretiminde çok kullandık-

ları renkler başta kırmızı-al olmak üze¬re 

mavi, göğ, yeşiI, yaşıl ve sarı olarak ifade 

etmektedir (Genç, 1997: 1075-1112).

Bu da göstermektedir ki Türkler ilk çağ-

lardan bu yana sadece giyim, halı, ¬ki-

lim değil bütün değerlerini oluşturmada, 

inançlarını ve duygularını ifade etmede 

doğal boyalardan yararlanmışlardır. Her 

renk veren bitki aksamından elde edilen 

renkli çözeltinin elyafı boyama, yani afi-

nite özelliği yoktur. 

Bir bitkiden farklı boyar madde elde etme 

yöntemi ve farklı mordanla farklı renk-

lerde boyama yapılabilir. Mordan olarak 

madensel tuzların yanında sirke, limon 

asidi, hayvan idra¬rı, meşe külü gibi do-

ğal organik maddelerden de yararlanılır. 

Bu maddelerin boyamada istenen rengin 

veya renk tonunun oluşmasında ve has-

lığın sağlanması ba¬kımından önemli 

rolü vardır. 

Boyacılıkta kullanılan ve afinitesi yüksek 

boyarmadde elde edilen bitkilere “boya 

bitkileri” denir. Boya bitkilerinin başında 

kırmızı renk veren kök boya bitkisi ge-

lir. Çok yıllık bir bitki olan kökboya’nın 

toprak altına sürgünleri olan, köklerin-

de boyar madde en az üç yılda oluşur. 

“Kökboya Anadolu’da özellikle boya için 

yetiştirilen ve köklerinden kırmızı renkli 

boyar madde elde edilen, boyacı kökü, 

boya çili, boya kö¬kü, boya pürçü, çubuk 

boya, kırmızı kök, kızıl boya, kızıl kök, yu-
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BOYA YÖNTEMLERİ VE 
KARATEPE KİLİMLERİ
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murta boyası gibi isimlerle anılır” (Bay-

top, 1994:184; Şanlı ve Gök, 2017:772-778).

Anadolu’da sarı renk başta cehri olmak 

üzere, muhabbet çiçeği, sarıpapatya, 

aspir çiçeğinden, kahverengi cevizin 

meyve kabuğundan, mavi çivit otu bit-

kisi yapraklarından veya Hindistan’dan 

ithal edilen indigodan elde edilir. Meşe 

palamudu kadeh ve kabukları, nar ka-

buğu şap mordanla sarıya, Demir sülfat 

(kara boya) mordanla tanene dönüşerek 

siyaha boyar (Fotoğraf 1). Ayrıca labada, 

sütleğen, asma yaprağı, dağ eriği, kızıl-

çam kabuğu ve boyacı sumağı gibi ismi 

saymakla bitmeyecek kadar çok çeşitli 

bitkilerin kökünden, gövde kabuğundan, 

meyvesin¬den, meyve kabuğundan, 

dal-yaprak veya çiçeğinden boyar mad-

de elde edile¬bilmektedir. 

Ayrıca purpur, kermes, koşniI ye lak bö-

ceklerinin dişilerinden elde edilen kırmızı 

ve mor antik çağlardan orta çağ sonları-

na kadar Avrupa soylularının kı¬yafetle-

rini boyamıştır.  Bu renkler aynı zamanda 

Türk halılarına da renk vermiştir (Kara-

dağ, 1997: 38-41).Bütün bunları dikkate 

aldığımızda bugün yaygın olarak bilimsel 

adlandır¬mada kullanılan “DoğaI Boya” 

terimi yerinde ve doğru kullanılan bir te-

rimdir (Soysaldı, 2000: 59).

Nitekim tarihi kaynaklarda Anadolu’da 

halı, kilim üreticiliği ile ün yapmış yö¬-

relerde “Boyalık” adı verilen bahçelerde 

kök boya bitkisi ve cehri yetiştiriciliği 

ya¬pıldığı bilinmektedir. 1837’de Aksa-

ray ye çevresini gezen İngiliz Seyyah 

W.S. Hamilton seya¬hatnamesinde, Ak-

saray’da halı ipliğinin boyanmasında 

kullanılan kök boya yetişti¬rilmesinden, 

kök boya tarlalarında nasıl ekim yapıldı-

ğından, sulama ve toplama usullerinden 

bahsetmektedir (Deniz, 1998: 92). XV. ve 

XIX. yüzyıl arasında Avrupa’ya kökboya, 

cehri ve palamut ihracatı da yapılmış-

Fotoğraf 1. a- Ufalan-
mış kökboya kökleri, 
b- kökboya, c- meşe 
palamudu, d- nar ka-

buğu, e- ceviz kabuğu 
ile boyanmış yün ve 

pamuk ipliği örnekleri. 

a b

c

d e
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tır. XIX. yüzyılda Osmanlı dış ticaretinde, 

kökboya ve cehri, hububat ve ipekten 

sonra gelen önemli ihracat kalemlerin-

dendir. İzmir limanından yapılan ihracat-

ta İngiltere, Avusturya, Fransa, Ameri¬ka 

ve Rusya gibi ülkelere önemli miktarlar-

da kökboya bitkisi kökleri ihraç edilmiştir. 

Buna ek olarak Ege adalarından tonlarca 

meşe palamudu ihracatı da söz konusu-

dur (Soysaldı, Uzgidim, 2017: 39-44).  

    

Fotoğraf 2. Karatepe kilimi, 20. Yüzyıl başı, 
Osmaniye, Karatepe, (Soysaldı arşivi).
Fotoğraf 3. kirmanda yün iplik eğirme, Os-

maniye, Karatepe  (Soysaldı arşivi). 

   
Fotoğraf 4. Osmaniye Karatepe’de kökbo-
ya ile iplik boyama ve boyanmış iplik çile-

leri (Soysaldı arşivi).

Türklerin Osmanlı dönemindeki boyacılık 

sanatı hakkında Şe¬riye sicillerindeki 

kayıtlardan bilgi edinmek de mümkün-

dür. 1519 yılında Bursa’dan Edirne’ye iki 

boyacı ustası gönderildiği bu kayıtlar¬da 

yazılıdır. Boyacılık sanatının ilk Osmanlı 

başkenti olan Bursa’da teşkilatlandığı 

anlaşılmaktadır. Osmanlı döneminde do-

ğaI boyacılık Anadolu’nun her tarafında 

yapılmakla birlikte Bursa, İstanbul, Edir-

ne, Konya, Kayseri, Tokat ye Uşak’ta teş-

kilatlanarak gelişmiştir (Gönül, 1957: 69-

85). 19. yüzyıl ortalarına kadar her halı 

tacirinin bir boyahanesi vardı. Boyama 

us¬taları ameli (uygulamalı) olarak boya 

işlerini öğrenir ve titizlikle sanatlarını icra 

ederlerdi. Herhangi bir rengin nasıl boya-

nacağına dair tarifnameleri (reçeteleri) 

vardı. Büyükçe bir deftere yapıştırılmış 

olan renkli ip parçalarının altında tari-

feleri yazılıydı. Bu tarifnamelerden son 

kalan parça Kurtuluş Savaşında Yunan-

lılar tarafından çıka¬rılan yangında yok 

olmuştur (Atalay, 1967). 

21. yüzyıl başından beri sentetik boya-

larla renklendirilmiş halıları kimyasal 

maddelerle yıkayarak veya güneşte sol-

durarak doğaI boyalarla renklendirilmiş 

eski bir halının güzelliğine ulaştırmaya 

çalışılmaktadır. El dokuma yaygı firmaları 

turizmde pazarlama ve tanıtım yöntemi 

olarak halı tarlaları meydana getirmiştir. 

Doğal boya renkleri birbiri ile uyuşur ve 

bir renk harmonisi oluşturur. Türk halıla-

rının estetik kalite düzeyini yükseltmek 

ve ona dün¬yadaki seçkin yerini kazan-

dırmanın yolu doğal boyalara dönüştür 

(Böhmer, 1984: 1-5).

  
Fotoğraf 5. Osmaniye-Karatepe, doğal bo-

yalı yün iplikleri (Soysaldı arşivi).

1.  Bitkiden Boyar Madde Elde Etme

Başarılı bir boyama ve bitkiden en yük-

sek verimi elde edebilmek için öncelikle 

bitki aksamı gölge bir yerde kurutulup 

granül (ufalanmış) hale getirilmelidir. 

Daha son¬ra boyar madde elde etmek 

için en başarıIı sonuç veren iki yoldan 

biri izlenebilir.

1.1. Ekstrakt elde etme

Tabii (doğal) boya bitkilerinin geniş öl-

çüde ziraatinin ve ticaretinin yapıldığı 

XIX. asrın ilk yarısından evvelki devirler-

de daima kendini gösteren mahsurlar, 

birçoğundan ticari ekstraktlar yapılmak 

suretiyle mümkün mertebe önlenmiştir. 

Ekst¬rakt elde etmekte doğal boyaların 

boyama kudretleri yükseltilmiş olduğun-

dan aynı miktar¬da boyar madde için 

çok daha fazla ve lüzumsuz olan bitki 

aksamının kullanılma¬ külfeti ortadan 

kalkmıştır. Ayrıca boyar maddelerin bo-

yama kalıcılığı yani haslık değerleri de 

yükseltilmiştir.  HarmancıoğIu, 1955: 38)

Çeşitli çözücülerle ekstrakt elde edilir, 

bunlar; alkol, eter ve saf su vb. olabilir. 

Granül hale getirilmiş bitki aksamı belirli 

miktarda çözücü ile karıştırılarak disti-

lasyon işlemine tabi tutulur.  

Boyama su ile yapılacağından elde edi-

len ekstraktın suda çözünmesi gerekir. 

Ekstraktın boya banyosunda (flo¬tede) 

homojen dağılımı, migrasyonu sağlama 

ve homojen bir renk oluşumu bakımın-

dan çok önemlidir. Hazırlanan ekstraktta 

çözücü olarak eter veya alkol kullanılmış-

sa bu çözücülerin tamamen uçurulmadı-

ğı takdirde boya banyosunda homojen 

dağılım olmaz ve migrasyon oluşmaz. 

Sonuçta ise abrajlı bir bo¬yama ortaya 

çıkma ihtimali oldukça yüksektir. Doğal 

boyalarda abrajın istenen ve ürüne este-

tik katan bir özellik olduğu söylenir. Fakat 

Dosya

bu kabul gören abraj renk nüanslı olma-

sıdır. Ancak ebruli ipliğe dönüşen abraj 

hatalı boyamadır. Ebruli bir renk farkı 

dokuma yüzeyinde estetik değil ancak 

renk karmaşası yaratır.

1.2. Sıcak suda kaynatarak elde etme 

Granül halindeki bitki aksamı, boyanacak 

materya¬le oranla önceden belirlenmiş 

miktarda, seyrek dokulu süzgeç görevi 

yapacak bitki miktarına göre büyükçe ve 

geçirgen malzemeli bir torba içinde suya 

konulur, birkaç saat oda sıcaklığında 

bekletilir veya doğrudan ateşe konularak 

bir saat kaynatılır. Ateşten alınan boyalı 

sudan bitki posası alınır. Böylece boyar 

madde hazırlanmış olur. Bu yöntemde 

kullanılan su çok önemlidir. Mümkünse 

saf su veya kirecinden arındırılmış su, 

volkanik araziden çıkan sular boyar mad-

de elde etme¬de oldukça başarılı sonuç 

vermektedir.

2. Boyama İşlemi

Boyamada rengi etkilemeyecek kalay-

lı bakır veya çelik kazan ve kireçsiz su 

veya volkanik araziden çıkan sular kul-

lanılmalıdır. Anadolu’da asırlarca meşe 

külü kaynatılarak soğutulur, kül dibe çök-

tüğünde suyu süzülerek bir kapta sakla-

nır. Bu kül suyu boya banyosuna çok az 

miktarda (1/20-25 oranında) eklenerek 

su yumuşatılır. Bu kül suyu ilave edilen 

boyama ile haslığı yüksek ve daha başa-

rılı renk oluşumu ve yün ipliğinin parlak-

laşması sağlanmıştır. Yahyalı’da 1996’da 

halıcı esnafı tarafından yöre halılarındaki 

parlaklığın sebebinden biri olarak ifade 

edilmiştir. Boyanın ipliğin her yerine nü-

fuz etmesi ve homojen bir renk elde edil-

mesi için boyanacak iplikler çile halinde, 

bir yerinden boyasız iplikle bol bağlan-

mış ve ıslatılıp sıkılarak oldukça nemlen-

dirilmiş olarak kazana atılmalıdır. Ayrıca 

ipliklerin kazana atılması sırasında boya 

flotesinin sıcaklığı 35º-40º’den fazla ol-

mamalıdır. Boyama kazanı zaman zaman 

karıştırılarak boyanın ipliğin her yerine 

ulaşması (migrasyonu) ve boyanın eşit 

miktarda nüfuz etmesi sağlanmalıdır.   

2.1. Mordansız boyama 

Ekstrakt veya suda kaynatma yöntemi 

ile hazır olan boyar madde reçeteye göre 

belirli (% 25, 50, 100 gibi) miktarda ve bo-

yanacak materya¬le göre 1/50 oranında 

sulandırılarak boya banyosu hazırlanır. 

Sonra ısıtılan (35º-40º) boya banyosuna 

nemlendirilmiş yün iplik veya doğal liften 

üretilen başka bir malzeme karıştırılarak 

atılır. Kaynamaya geçince ateşi hafif kısı-

larak bir saat kay-natılır. Kaynama süreci 

boyunca ara ara karıştırılır, alt üst edilir. 

Ateş kapatılarak kendi halinde soğuma-

ya bırakılır. Flote soğuduktan sonra yün 

iplikler çıkarılarak bol su ile durulanır ve 

gölgede kurutulur.

2.2. Mordanlı Boyama

Mordan boyamada boyanın liflere fikse 

edilmesini ve renk haslığını sağlaması 

için kullanılır. Asit boyalar temel mor-

danlı, temel boyalar da asit mor¬danları 

gerektirir. Doğal boyaların çoğu zayıf asit 

içerdiğinden, farklı mordanlarla, aynı bo-

yadan farklı renkler ve renk tonları üre-

tilir. Yaygın olan mordanlardan madensel 

tuzlar; potasyum şapı, bakır sülfat, demir 

sülfat, potasyum bikromat, alüminyum 

sülfat, kalay klorür, tuz vb. organik mor-

danlar ise; sirke, limon suyu, küllü su ve 

hayvan idrarıdır. Üç şekilde mordanlama 

yapılabilir.

2.2.1. Önceden Mordanlama 

Bu yöntemde ön¬ceden iplik ağırlığına 

göre (% 3-5…gibi) belirlenen mor¬dan 

miktarı 1/50 oranında sulandırılır, eritilir 

35-40 ͦ ısıtılır. Islatılıp sıkılarak nemlen-

dirilmiş iplikler içine karıştırılarak atılır. 

En az yarım saat kaynatılır. Hafifçe suyu 

süzdürülerek alınan iplikler ayrı bir kapta 

hazırlanmış olan boya banyosuna atıla-

rak mordansız boyama metoduna göre 

boyanır. Sirke vs. gibi doğal organik mor-

danlar soğuk suda 1-3 saat bekletilerek 

mordanlama işlemi yapılabilir. Mordan 

miktarı ve çeşidi ipliğin cinsine göre 

karar verilmeli, yün iplikler için asidik, 

pamuklu iplikler için bazik mordan seçil-

meli ve % 10 gibi madensel tuzlara göre 

daha fazla ölçüde kullanılmalıdır. 

2.2.2. İki Defa Mordanlama

Afinitesi (boyar maddenin elyafa tu-

tunma gücü) zayıf olan bazı boya bitki-

lerinden elde edilen boyar maddelerle 

yapılan boyamada iki defa mordanlama 

yapılır.

Bu yöntemde mordanlı boyama usulüne 

göre önce mordanlanıp, sonra bo¬yanan 

ipliklerde renk oluşumunu istediğimiz 

şekilde elde etmek ve elyaf tarafından 

emilen boyanın fikse edilmesini sağla-

mak için ikinci mordan kullanılır. Boyan¬-

mış iplikler floteden çıkarılır. Aynı floteye 

mordan eritilerek ilâve edilir, ısısı biraz 

su ilavesiyle düşürülür, iplikler tekrar 

kazana karıştırılarak atılır ve en az yarım 

sa¬at daha kaynatılır.

2.2.3. Birlikte Mordanlama

Önceden miktarları belirlenmiş boyama 

için boyar madde ve mordan aynı flote-

de eritilir. materya¬le göre 1/50 oranında 

sulandırılan ve ısıtılan (35º-40º) floteye, 

ısla¬tılıp sıkılarak nemlendirilmiş iplikler 
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karıştırılır. Ara ara karıştırılan flote¬ kay-

nama noktası takiben bir saat süreyle 

kaynatılır. Üzeri kapatılıp, ateşi hafif kı-

sılarak suyun azalmaması sağlanır. İşlem 

tamamlandıktan sonra ateş kapatılarak, 

flote kendi halinde soğumaya bırakılır. 

Flote soğuduktan sonra yün iplikler çıka-

rılarak bol su ile durulanır ve gölgede ku-

rutulur (Soysaldı, Yazıcıoğlu, 1997: 1244).

2.2.4. İnkişaf (Fiksaj) Banyosu

Halı-kilim iplikleri için %5’lik amonyaklı 

soğuksu hazırlanır. Boya banyosundan 

çıkarılan iplikler 15 da¬kika bu banyoda 

bekletilir (Anonim, 1991:146). Bu işlem 

Anadolu’nun çeşitli yerlerinde sirkeli su 

ile de yapılmaktadır. Bu yön¬temde bo-

yanmış materyalin %5’lik oranda hazır-

lanan sirkeli soğuksuda 30 dk. bekleti¬-

lir. Amonyak veya sirkeli sudan çıkarılan 

iplikler ve bol su ile üç defa durulanması 

gerekmektedir. Sirke asidik, amonyak ise 

bazik olduğu için elyaf üzerinde kalırsa 

yün zarar görür ve ömrü azalır. Bu şekilde 

boya fikse edilir, renkler parlaklaşır ve ip-

likler ipeğimsi yumuşaklığa kavuşur. Her 

iki uygulama da or¬ganik olması sebe-

biyle elyafın daha az etkilenmesi bakı-

mından iyi sonuç verdiği söylenebilir.

2.2.5. Mayalama

Mayalamanın eski çağlardan beri uy-

gulandığı Türk halıcılığı bakımın¬dan 

önemli bir kaynakta şöyle ifade edilmek-

tedir.  “kök boya yapılırken tespit işi (fik-

se) buğday hamuru veya sütleğen suyu 

ile yapı¬lır. Niğde Yörükleri sütleğen otu 

suyunu, Türkmenler buğday hamurunu 

tercih ederler” (Aslanapa, Durul, 1973: 16). 

Bu işlem önceden mordanlama yerine 

uygulanır. Mayalı ekmek hamuru ile ke-

pek karışımı 1/50 oranında sulandırılarak 

(oda sıcaklığında) 20 de¬recede 10-15 

gün bekletilir. Fermantasyon oluşumun-

dan sonra süzülen fermen¬te çözelti 

içinde yün iplikler 24 saat bekletilir. Çö-

zeltiden alınan ipliklerle yapılan boya-

madan gayet parlak, canlı ve kalıcı renk-

ler elde edilir. Kırşehir yöresinde ay¬nı 

amaçla fermente olmuş mantar suyu, 

farklı yörelerde ekşi yoğurt suyu, ekşi 

erik, turunç, ekşitilmiş elma ve üzüm 

suyu kullanarak yün liflerinin boyan¬dı-

ğı yapılan araştırmalardan öğrenilmiştir. 

Maya çözeltisinin P.H. değeri çok önem-

lidir. Çünkü boyar madde nüfuzu asidik 

ortam gerektirir. Uygulamanın zahmetli 

ve zaman alması nedeniyle günümüzde 

pek kullanılmamaktadır (Anonim, 1991: 

127).

2.3. Küp Boyama

Küp boyama yöntemi Çivit otu yaprakla-

rından mavi renk elde etmede kullanılır. 

Bitkinin yapraklarından fermantasyon 

(mayalanma) sonucu elde edilen boyar 

madde suda çözünmediği için önce sod-

yum disülfinat ile indirgenerek indigo’ya 

çevrilir.

Boyama için farklı metotlar uygulanabilir. 

Ancak, sudkastik, su, hidrosülfit eritilmiş 

tutkal karışımına indigo eriyiği ilave edi-

lir ve 45’de ısıtılır. Boyamaya hazır ipler 

atılır, aynı derecede en az yarım saat 

kapalı olarak bekletilir. Boya kazanından 

çı¬karılan ipler sarı gibi görünür, ancak 

hava ile teması sonucu okside olarak 

renk yavaş yavaş maviye dönüşür. Böy-

lelikle ipler maviye boyanmış olur. Çivit 

otundan elde edilen indigo zor çözünen 

boyar madde olduğundan has bir renk 

verir (Anonim, 1991: 152).

 

Fotoğraf 6. Osmaniye-Karatepe, doğal bo-

yalı kilim dokuma atölyesi(Soysaldı arşivi).

3.Karatepe Kilim Atölyesi

Günümüzde Osmaniye, Karatepe kilim 

kooperatifi tarafından örnek bir kilim üre-

timi gerçekleştirilmektedir. Bu koopera-

tifte yün iplik üretiminden kilimin pazara 

sunulmasına kadar her aşaması kadın-

lar tarafından yapılmaktadır. Kirmanda 

eğrilen yün ipliklerin doğal boyalarla 

renklendirildiği bilinmektedir. Kilimlerin 

renkleri daha parlak olsa da açık alanda 

güneşe maruz bırakılarak olgunlaştırılıp 

uyumlu hale gelmektedir. Kilim atölyesi 

15 tezgâhta usta dokumacılar ve kursi-

yerle kilim dokumacılığını yaşatmaya 

devam etmektedir. Yöre kilimlerinden ör-

nek alınarak dokunan kilimlerde boyut-

lar küçülmekle birlikte kompozisyon ve 

motifler zaman içinde değişikliğe uğrasa 

da karakteristik özelliklerine uygun üre-

tilmektedir. Her dönem atölyeye devam 

eden kilim dokumacılar gelen siparişleri 

dokuyarak ek gelir sağlamaktadırlar (Fo-

toğraf 2-7).

Dosya

Fotoğraf 7. Osmaniye-Karatepe, doğal bo-

yalı kilimin yıkanma işlemi (Soysaldı arşivi).

Müzelerimizde bulunan XIX. asırdan ev-

velki devirlere ait halı ve kilimlerin bugün 

hâlâ canlılıklarını kaybetmemiş uyumlu 

renkleri hiç şüphe yok ki doğal boyama 

yöntemlerinin ve çeşitli mordanlama 

uygulamalarının sonucudur. Teknolojik 

imkânların kısıtlı olduğu sanayi devri-

minden önceki dönemlerde, boyacılıkla 

ünlü şehirlerde ve Anadolu’da nesilden 

nesile aktarılan boyama metotlarının 

başarılı sonuçlarıdır. Bu devirlerde bitki-

lerden boyar maddenin çeşitli yöntem-

lerle ekstrakt halinde elde edilebildiği ve 

haslığının oldukça yükseltildiği bilinmek-

tedir. Bugün en ileri teknolojik ortamlar-

da bilim yapılan üniversitelerin proje 

raporları, laboratuar deneylerine dayalı 

master, doktora tezleri sanayide karşılı-

ğını bulamamaktadır. Çünkü hammadde 

üretimi için bakanlığın çiftçiyi bilgilen-

dirmesi ve teşvik etmesi gerekmektedir. 

Ayrıca tarımdan bol miktarda elde edilen 

boya bitkisi cevizin yeşil meyve kabuğu, 

nar kabuğunun boya sanayiinde ekstrakt 

üretimi de bilinmez. Tarih boyunca tarı-

mı ve ihracatı yapılan “kökboya, cehri ve 

meşe palamudu” yetiştirme unutulmuş 

durumdadır. 

Hâlbuki dünyada doğal malzemeye olan 

yönelişin hedef kitle oluşturduğu doğal 

boya pazarı oluşturulabilir. Bu pazarda 

hazır uygulanabilir boya preparatları ve 

boyar maddeler gerek kozmetik sana-

yiinde saç boyası olarak, gerekse el ya-

pımı halı-kilim ve keçe yaygılar için iplik 

boyaları satılabilir. Böylece doğal (kök) 

boyacılık birçok işletme, işçi, usta ve 

meslek erbabı istihdam edilebilir. Bilinçli, 

eğitimli çalışanlar gerektiren boya bitki-

si tarımı ve ticareti, boyarmadde haline 

getirilmesi için ekstrakt üretimi ve boya-

hanesi olan işletmeler gibi iş imkânları 

yaratılacaktır. 

Bu¬günkü teknolojik imkânlarla boya 

bitkisinden boyar madde (ekstrakt) elde 

edilmesi ol-dukça kolaydır. Bu boyar uy-

gulanabilir boya reçetesi ile piyasaya 

sunulup, küçük işletmelere, evlere ve 

köylere hazır halde ulaştırılabilir. Bu ya-

pılmadığı ve bilinçli yetiştirilmiş meslek 

erbabı olmadığı için bugün doğal/kök 

boya yapan ustaların çoğu doğru boya-

ma reçeteleri uygulamakta zorlanmak-

tadır. 

Denilebilir ki doğal boyanın Türkiye’de 

doğru uygulanması ve yaygınlaştırılması 

için boya bitkileri tarımı yapılması, doğal 

boya işletmelerinin kurulması, halı-kilim 

merkezlerinde boyama yöntemlerini iyi 

bilen boyacı ustası yetiştirilmesi, eks-

trakt üretimi ve reçeteli doğal boya pa-

zarlamasına bağlı görülmektedir.
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TİCARET BAKANI MEHMET MUŞ, 
MAYIS AYI DIŞ TİCARET RAKAMLARINI AÇIKLADI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Bakanlık Konferans Salonu’nda 
düzenlediği basın toplantısında mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bu yılın ilk 4 ayında ihracatta görülen 

güçlü performansın mayıs ayında da de-

vam ettiğini belirten Muş, “GTS verilerine 

göre mayıs ayı ihracatımız geçtiğimiz 

yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 

16,5 milyar dolara yükselmiştir. Bu değer-

le tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı 

ihracat değerine ulaşmış bulunuyoruz.” 

diye konuştu.

Muş, böylece ilk 5 ayda ihracatın geçen 

yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3’lük 

artışla 85,2 milyar dolar seviyesine ta-

şındığına işaret ederek, “Yıllıklandırılmış 

ihracat değerimiz ise 193,3 milyar dolar 

ile bugüne kadar gerçekleşen en yüksek 

12 aylık ihracattır.” ifadesini kullandı.

Bu yıl, normalleşme adımlarıyla, Orta 

Vadeli Program’da yer alan 2022 hedefi 

olan 198 milyar doları da aşarak ihraca-

tı 200 milyar doların üzerine çıkarmayı 

hedeflediklerini dile getiren Muş, şöyle 

devam etti:

“İthalatımız ise mayıs ayında, geçen 

senenin aynı ayına göre yüzde 54 arta-

rak 20,6 milyar dolar olarak gerçekleş-

miştir. Bir diğer önemli gösterge olarak 

ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2021 

Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı 

dönemine göre 7,8 puan artışla yüzde 

82,3’e yükselmiştir. İhracatın ithalatı kar-

şılama oranı 2021 Mayıs’ında geçen yılın 

aynı ayına göre 5,6 puan artışla yüzde 

80’e yükseldi. İhracat tutarımız kadar, 

ihracata yönelen firma sayımızdaki artış 

da ihracatın tabana yayılması açısından 

bizleri sevindirmektedir. Beş aylık dö-

nemde ihracat yapan firma sayısı yüzde 

12,2 artışla 71 bin 618 olmuştur.”

Muş, geçen yılın aynı ayına göre mayıs 

ayında görülen İtalya’ya yüzde 110’luk, 

İspanya’ya yüzde 170’lik ve Polonya’ya 

yüzde 90’lık ihracat artışlarının dikkat 

çekici olduğunu belirterek, “Mayıs ayın-

da Avrupa Birliği ülkelerine yapmış oldu-

ğumuz ihracat, bir önceki yılın aynı ayına 

göre yüzde 71,1 artışla 6,8 milyar dolara 

ulaşırken, söz konusu ülkelere yapmış 

olduğumuz ihracat toplam ihracatımı-

zın yüzde 41,3’ünü oluşturmuştur.” diye 

konuştu. Öte yandan Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla, ikili 

ticarette Türk lirasının payını artırmaya 

devam ettiklerini dile getiren Muş, “Mayıs 

ayında Türk lirasıyla ihracat işlemlerimizi 

gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 179 olur-

ken, Türk lirası ile yapmış olduğumuz dış 

ticaretin toplamı 13,5 milyar lira düzeyini 

aşmıştır.” dedi.Türkiye’nin, salgının ge-

tirdiği tüm olumsuzluklara rağmen 2020 

yılını büyüme ile kapatabilen ender ül-

kelerden olduğunu kaydeden Muş, şu 

değerlendirmede bulundu:

“Pazartesi günü açıklanan yüzde 7’lik ilk 

çeyrek büyüme verileri de ekonomimizin 

kazandığı ivmeyi açıkça göstermektedir. 

Net mal ve hizmet ihracatımız, bu büyü-

meye 1,1 puan katkı vermiştir. Bir diğer 

ifadeyle, büyümenin yüzde 15,7’sinin net 

ihracat kaynaklı olduğunu görmekteyiz. 

Bu durum, ülke ekonomimiz adına sevin-

dirici bir gelişmedir. İhracatımız, büyü-

memizin önemli bir itici gücü olmuştur. 

Bu minvalde ekonomimizin gösterdiği 

güçlü performans memnuniyet verici-

dir. Ancak üzülerek ifade etmek isterim 

ki bu büyüme oranından memnuniyet 

duymak yerine rahatsızlık duyanlar var. 

“Büyümenin kaynaklarına bakıldığında 

gerek tüketim gerek yatırım gerekse 

net ihracatın katkısının pozitif olduğuna 

dikkati çeken Muş, “Diğer taraftan, ilk 

çeyrekte yatırımlardaki yüzde 11,4’lük 

artışı çok önemsiyoruz. Bilhassa, makine 

ve teçhizat yatırımlarının bir önceki yılın 

aynı dönemine göre yüzde 30,5 oranın-

da artışı memnuniyet vericidir. Ekonomi-

mizdeki yüzde 7’lik büyümenin 2,9 puanı 

yani büyümenin yüzde 41’i yatırım kay-

naklıdır. Yatırımlardaki artış, ekonomimi-

zin istihdam yaratma kapasitesi ve üre-

timin önümüzdeki dönemde artacağına 

dair çok önemli bir işarettir.” şeklinde 

konuştu. Bakan Muş, ihracattaki ivmenin, 

gerek cari açığın kapanarak ekonomi-

nin temellerinin sağlamlaşması gerekse 

daha fazla üretim ve istihdama dönüş-

mesi açısından büyük önem arz ettiği-

ni vurgulayarak, “Bizler, ihracat odaklı 

ekonomik büyüme modelimizin daha da 

sağlamlaşması için var gücümüzle çalış-

maya devam edeceğiz. Hükümetimizin 

kararlı politikaları ve iş dünyamızın başa-

rılı yatırımlarıyla 2021’de ekonomi-    

mizdeki yükselişe birlikte şahit olaca-

ğımıza inancımız tamdır.” dedi.Ticaret 

Bakanı Mehmet Muş, Türk Eximbank’ın 

2021’de desteklerini çeşitlendirmeye 

ve artırmaya devam ettiğini belirterek, 

“Eximbank’ın 2021 yılının ilk çeyreğinde 

ihracatçıya verdiği destek tutarı 6,1 mil-

yar doları kredi, 5,1 milyar doları sigorta 

olmak üzere bir önceki yılın aynı döne-

mine göre yüzde 9 artarak 11,2 milyar 

dolara ulaşmıştır.” dedi. Öte yandan Türk 

Eximbank’ın 2021’de desteklerini çeşit-

lendirmeye ve artırmaya devam ettiğine 

işaret eden Muş, şunları kaydetti:

“Buna göre Eximbank’ın 2021 yılının ilk 

çeyreğinde ihracatçıya verdiği destek 

tutarı 6,1 milyar doları kredi, 5,1 milyar 

doları sigorta olmak üzere bir önceki yı-

lın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 

11,2 milyar dolara ulaşmıştır. Ayrıca Exim-

bank, 26 Mayıs’ta Asya Altyapı Yatırım 

Bankası ile 250 milyon dolar tutarında bir 

kredi anlaşması imzalamıştır. Bu kredinin 

en az yüzde 5’i kadın ihracatçılarımız ve 

kadınların iş gücüne 

katılımını destek-

leyen özel sektör 

firmalarına ayrılmış 

bulunmaktadır.”

Muş, Eximbank’ın 

Dünya Bankası ga-

rantisi altında ban-

kalar konsorsiyu-

mundan 120 milyon 

avro tutarında kredi 

sağladığına dikkati 

çekerek, “Bu kredinin 

de en az yüzde 10’u 

kadın ihracatçıları-

mıza, yüzde 70’i ise 

KOBİ’lerin kullanımı-

na sunulacaktır.”dedi. 

Dış ticarette Avrupa, 

Asya ve Orta Doğu 

pazarlarına yakınlığı 

daha etkin kullanmak ve ülkenin üretim 

ve tedarik konusundaki üstünlüğünü pe-

kiştirmek istediklerini aktaran Muş, “Tür-

kiye’nin önünde AB’ye tam üyelik gibi 

önemli bir hedef bulunmaktadır. Biz bu 

hedefi önemsiyoruz. AB üyelik hedefini 

Türkiye’nin her anlamda standartlarını 

yükseltmek için gerekli bir çıpa olarak 

görüyoruz. Her ne kadar AB son dönem-

lerde Türkiye’ye karşı çifte standartlı 

yaklaşımları olsa da AB’nin ortaya koy-

duğu standartları ülkemizin refahının ar-

tışı için önemli görüyoruz.” diye konuştu.

Muş, Türkiye’nin AB’ye üyelik yolunda 

kararlı duruşunu sürdürdüğünün altını çi-

zerek, bu tutuma paralel şekilde Gümrük 

Birliği’nin güncellenmesi için çalışmaya 

devam ettiklerini ifade etti. Gümrük Bir-

liği’nin, ikili ticareti daha üst seviyelere 

taşımasının yanı sıra hem karşılaşılan 

sistemsel sorunlara çözüm bulunmasını 

hem de tercihli ticari ve ekonomik iliş-

kilerin tarım, hizmetler, kamu alımları ve 

e-ticaret gibi yeni alanlara genişlemesi-

ni sağlayacağını belirten Muş, “Bundan 

sonra AB ülkelerindeki mevkidaşlarımız-

la temaslarımı daha da sıklaştıracağım. 

Benzer şekilde bölgemizdeki diğer ülke-

lerle de yoğun bir diyalog içerisinde ola-

cağımızı ifade etmek isterim.” dedi.

Son günlerde Kazakistan, Gürcistan, 

Azerbaycan ve KKTC ile görüşmeler ger-

çekleştirdiklerini dile getiren Muş, “Suudi 

Arabistan tarafından firmalarımıza ve ih-

raç ürünlerimize yönelik ayrımcı ve kısıt-

layıcı uygulamaların ortadan kaldırılması 

için birtakım girişimlerde bulunacağız. 

Öte yandan Mısır ile ilişkilerimizin nor-

malleşmesi için çalışmalarımızı devam 

ettireceğiz.” ifadesini kullandı. 

Muş, salgının yarattığı kriz ortamının et-

kisiyle uluslararası şirketler ile onların 

farklı kıtalarda yer alan tedarikçileri ara-

sındaki yüksek bağımlılık modelinde kı-

rılmalar ortaya çıktığına dikkati çekerek, 

bu yeni durumun Türkiye için fırsatlar 

barındırdığını söyledi. Türkiye’nin küre-

sel üreticilerle ilişkilerini derinleştirmek 

için adımlar atacaklarını aktaran Muş, 

hizmet sektörlerinin de uluslararası tica-

retin önemli bir bileşeni haline geldiğini 

anlattı. Bakan Muş, hizmet sektörünün 

küresel ticaretteki payını artırmak için 

hizmet ihracatında da önemli destekler 

sunduklarını ve bu desteklerden olum-

lu sonuçlar aldıklarını belirterek, “Sağ-

lık turizmi, eğitim, bilişim başta olmak 

üzere hizmet sektörlerimizin ihracatını 

artırmayı hedefliyoruz. Bu ülkenin büyü-

mesinin, gelişmesinin, kalkınmasının ve 

zenginleşmesinin kuşkusuz ihracattan 

geçtiğine inanıyorum.” dedi.

Muş; üretim, istihdam ve ihracat teme-

linde büyüyen daha müreffeh bir Türkiye 

hedefi doğrultusunda çalışmalarını sür-

düreceklerini bildirdi.
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Koronavirüs salgınının esnaf ve sanatkârların ticari hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik “3323 sayılı 

Esnaf ve Sanatkârlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı 

Kararı”, 23 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Karar gereğince; salgından etkilenen esnaf ve sanatkârlara aylık 1.000 Türk Lirası olmak üzere toplamda 3.000 Türk Lirası 

doğrudan gelir desteği ile üç ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 Türk Lirası, diğer illerde aylık 500 Türk Lirası kira desteği 

ödemesi yapılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 29 Nisan 2021 Perşembe Günü saat 19:00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 

Pazartesi günü saat 05.00’e kadar tam kapanmaya geçilmesinden ötürü, destek başvurusu onaylanarak Ocak, Şubat ve 

Mart aylarında verilen gelir kaybı ve kira desteklerinden yararlanan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere bir ay daha 

aynı tutarlarda destek ödemesi yapılmaya başlandı. Ayrıca Ticaret Bakanlığına ulaşan yoğun talepler nedeniyle destekten 

yararlanma şartlarını taşıyan fakat destek başvurusunda bulunamayan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirler için 

destekten yararlanma koşulları aynı kalmak kaydıyla 31 Mayıs 2021 saat 23:59’ a kadar başvuru imkânı verildi ve başvuruların 

aynı yöntemle elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr adresinden alınması sağlandı.

Hâlihazırda başvurusu bulunan kişilerin de itiraz süreleri aynı tarihe kadar uzatıldı.

ÇEKLERİN İBRAZI VE ÖDEMELERİNE İLİŞKİN UYGULAMA 
TEBLİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI 

30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun’un 15’inci maddesi ile 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna eklenen Geçici 

3’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile ibraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ila 31 Mayıs 2021 tarihleri arasına isabet 

eden çeklerin, bu tarihler arasında ibraz edilemeyeceği; 01 Haziran 2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz 

edilebileceği düzenlenmiştir.

Anılan hükmün gerekçesinde; tam kapanma ile birlikte ticari hayatta meydana gelecek yavaşlamanın tacir ve esnaf 

bakımından olası olumsuz etkilerini azaltabilmek ve tam kapanma dönemi içinde ödemelerini planlayabilmelerine imkân 

verebilmek amacıyla, tacir ve esnafın 30 Nisan 2021 ila 31 Mayıs 2021 tarihleri arasına isabet eden kambiyo senedinden ve 

özellikle çek ve bonodan kaynaklanan borçları ile kamu idarelerine olan borçlarına ilişkin olarak 2021 yılı Mayıs ayı sonuna 

kadar yasal takip başlatılmamasının amaçlandığı ifade edildi.

Söz konusu düzenleme ile hem Kovid-19 salgın hastalığı nedeniyle uygulanan kısıtlama tedbirleri kapsamında çekini bankaya 

ibraz edemeyen alacaklının hakkı korunmuş hem de borçlunun ödeme günü bu tarihler arasına denk gelen borçlarını 01 

Haziran 2021 tarihinden sonra ödeyebilmelerine imkan tanınmış oldu.

İbraz süresinin son günü, söz konusu tarihler arasına isabet eden çeklerin, belirtilen tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi 

gerekiyor. Çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunmaması halinde ise 1 Haziran 2021 tarihinden önce Çek 

Kanunu kapsamında “karşılıksızdır” işlemi yapılmayacak, 1 Haziran’dan sonra ise söz konusu çeklerle ilgili gerekli işlemler 

yapılabilecek.

KOVİD-19’DAN ETKİLENEN ESNAF VE SANATKÂRLARA 
VERİLEN DESTEKLERİN SÜRESİ UZATILDI

Haber

AHİLİK KUTLAMALARI MERKEZ YÜRÜTME KURULU 
TOPLANTILARI

Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği gereğince her yılın Şubat, Mayıs, Ağustos ve Ekim aylarında Ahilik kültürünün tanıtılması, 
yaygınlaştırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda planlamalar yapmak ve atılan adımları değerlendirmek üzere 
toplanan Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu, 2021 yılı birinci ve ikinci toplantıları gerçekleştirildi. Toplantılara; Ticaret 
Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan’ın başkanlığında Genel Müdür Yardımcısı 
Ekrem Alper Bozkurt, Daire Başkanı Nuray ÇELİK CEYLAN ile MYK üyesi kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

23.02.2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda; 2021 yılında Kırşehir merkez olmak üzere 81 ilde gerçekleştirilecek olan 34. 
Ahilik Haftası Kutlamalarının tarihi belirlendi. Ayrıca, Ahilik Haftası programının etkinliğinin arttırılmasına yönelik kurum ve 
kuruluşlardan gelen görüş ve önerilerin değerlendirilmesi yapıldı. Son olarak 2021 Yılının Ahî Evran Yılı olarak kutlanmasına 
ilişkin Merkez Yürütme Kurulu üyesi kurum ve kuruluşların görüşleri dinlendi. 

27.05.2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda; 2021 yılında Kırşehir merkez olmak üzere 81 ilde gerçekleştirilecek olan 34. 
Ahilik Haftası Kutlamalarına ilişkin Kırşehir Valisi başkanlığında toplanan Kırşehir İl Kutlama Komitesi tarafından hazırlanan 
taslak kutlama programı ve bütçesi üzerinde, Kurul üyeleri genel değerlendirmelerini sundu. Toplantı dilek ve temenni 
kısmının ardından sona erdi.
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Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından Antalya’daki kadın kooperatiflerine 

yönelik eğitim programı gerçekleştirildi. Türkiye Kooperatifçilik Vakfı ve Metro’nun da katkı sunduğu programda kadın 

kooperatif ortakları ve kadın girişimcilere “Gıda Güvenliği” ve “Coğrafi İşaretler” başlıklarında eğitimler verildi.

Eğitim programının açılışında konuşan Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, refahın 

artırılması ve bölgeler arası ekonomik gelişme farkının azaltılmasında kooperatiflerin önemine değindi. Ülkemizde kadın 

nüfusun işgücüne katılım oranının yüzde 34 olduğunu belirten Erkan, Bakanlık olarak kadınları ekonomiye ve ticari 

hayata kazandırmayı önemsediklerini, bunun için kadın kooperatiflerinin lokomotif olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanlığı’nın kadınların kooperatifleşme çabalarını desteklemek amacıyla Kooperatiflerin Desteklenmesi 

Programı (KOOPDES) çerçevesinde sağlanan finansman desteği hakkında bilgi veren Genel Müdür Erkan, “Kadın 

kooperatiflerinin üretim ve istihdama katkısı olacak projelerine yüzde 75 oranında, 150 bin TL’ye kadar hibe desteği 

verildi. 2020 yılında KOOP-DES ile 41 ilden 139 kooperatifin 149 projesini destekleme kararı aldık. 2021 yılında da yapılan 

değerlendirme süreci iki gün önce tamamlandı. 57 ilden 127 kooperatifin 140 projesi hibe almaya uygun görüldü. Verilen 

desteklerin, kooperatiflerimizin teknolojiden ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunacağına 

inanıyorum” dedi.

Erkan, dünyadaki gelişmelere de değinerek en iyi 300 kooperatifin ciro toplamının 2,5 trilyon doları aştığını belirtti. 

Bu hacmin kayda değer bir miktar olduğuna vurgu yapan Erkan, konuşmasına kooperatifçiliğin birlikte iş yapabilme 

kültürünün gelişmiş toplumlarda verimli bir şekilde sürdürüldüğünü, bizim kültürümüzde de “paylaşmayı bilmiyorsan 

ortak olmayacaksın” anlayışının kooperatifçiliğe uygun bir kültürel iklim oluşturduğunu ifade ederek devam etti.

Erkan, programın ardından Antalya’da faaliyet gösteren bazı kadın kooperatiflerini ziyaret ederek incelemelerde 

bulundu.

ANTALYA’DA KADIN KOOPERATİFLERİNE YÖNELİK
 EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ

Haber

“Ticaret Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde “Ahi Evran” ve “Ahilik” ana temasında “Yardımlaşma 
ve Adil Paylaşım” konulu Ahi Evran ve Ahilik Resim Yarışması düzenleniyor.

Yarışmaya Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri bünyesinde mesleki eğitim 
alan öğrenciler ile Mesleki Eğitim Merkezleri öğrencileri (9. 10. 11 ve 12. sınıflar) katılıyor.

Resim yarışmasına katılacak öğrenciler, başvurularını okullarına yapacak, yarışma takvimine göre hazırla-
dıkları resimleri, okullarındaki komisyona belirtilen şartlarda teslim edecekler.

Yarışma takvimi, detaylı katılım şartları ve aşamaları ile katılım formlarına https://esnafkoop.ticaret.gov.tr/duyuru-
lar/ahi-evran-ve-ahilik-temali-resim-yarismasi-duzenlenecektir linkinden ulaşmak mümkün.”

“Ticaret Bakanlığı ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde “Gençlerin Objektifinden Ahilik Kısa 
Film Yarışması” düzenleniyor.

Yaş, branş ya da bölüm kısıtlaması bulunmayan yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti Üniversiteleri’nde öğrenim 
gören T.C. vatandaşı ve yabancı uyruklu ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabiliyor.

2021 Ahi Evran Yılı etkinlikleri ile iş ve ticaret hayatında dürüstlük, cömertlik, diğerkâmlık, güler yüzlülük, da-
yanışma, helal kazanç, kaliteli üretim, adil paylaşım gibi Ahilik ilkeleri hakkında farkındalığı artırmak amaç-
lanıyor. Yarışmaya bu ilkeleri konu edinen kurmaca kısa film veya kurmaca kısa animasyon filmler katılıyor.

Yarışma takvimi, detaylı katılım şartları ve aşamaları ile katılım formlarına https://esnafkoop.ticaret.gov.tr/duyuru-
lar/ahi-evran-veli-yili-kapsaminda-genclerin-objektifinden-ahilik-kisa-film-yarismas ve https://hacibayram.edu.
tr/ahilikkisafilm linklerinden ulaşmak mümkün.”
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“Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir,
İlim, akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir.”

Ahi Evran-ı Veli


