
Önsöz

Necmettin ERKAN
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü

Yüzyıllardır Anadolu insanının ekonomik ve kültürel hayatında önemli bir yer tutan 
Ahilik; bir yandan meslek ve ticaret hayatını düzenlerken, bir yandan da topluma 
ahlaki değerleri öğütleyen bir kurumdur. Türk-İslam tarihinde önemli bir yeri olan 
Ahilik geçmişte kalmış bir kavram değil, bilakis geçmişten geleceğe ışık tutan bir 
milli değer olarak medeniyetimizin temel sütunlarından biridir. Bundan dolayı Ahi-
lik felsefesi, hedeflerine emin adımlarla yürüyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
yol göstericisi olan ahlaki ve iktisadi düsturlarından biri olmaya devam edecektir.

Bu düşünce ışığında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel 
Müdürlüğü olarak; Ahilik kültürünü ve sistemini tanıtmak ve yaşatmak, Ahilik de-
ğerlerini gelecek nesillere aktarmak ve Ahilik kültürünü evrensel bir marka hâline 

getirmek amacıyla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 

Bu amaçla, üç aylık olarak çıkarmaya başladığımız Ahiname Dergisi’nin ilki olan Temmuz-Eylül sayısı zengin bir içe-
rikle yayınlandı. Esnaf dostu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın takdimiyle başlayan ilk sayıda; 
Sayın Bakanımız Bülent TÜFENKCİ ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rıfat HİSARCIKLIOĞLU’nun 
röportajlarının yanı sıra Ahilik Ansiklopedisi’nin, Kırşehir ilinin ve oymacılık mesleğinin tanıtımı ile Genel Müdür-
lüğümüz tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere yer verildi. 2002-2017 yılları arasında esnaf ve sanatkârlara 
yönelik yapılan hizmetlerin yer aldığı sayıda, yalnızca Ahilik konusunda değil esnaf ve sanatkârları ilgilendiren 
birçok alanda makaleler yayınlandı. 

Ahiname Dergisi’nin ikinci sayısı da yine dolu bir içerikle gerek Ahiliğe ilgi duyan gerekse de esnaf ve sanatkârlara 
ilişkin bilgi sahibi olmak isteyen herkesin ilgisine sunuldu. Sayın Bakan Yardımcımız Fatih ÇİFTCİ’ye ve Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Başkanı Sayın Bendevi PALANDÖKEN’e ait röportajların bulunduğu sa-
yıda; Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerde yaşanan gelişmelere, bakırcılık mesleğine, 
Gaziantep ilinin kültür ve tarihine, Ulaştırma Sektörü Analiz Raporu’nun tanıtımı ile Genel Müdürlük uzmanları ve 
akademisyenler tarafından kaleme alınan makalelere yer verildi.  

Temel amacı Ahilik kültürünü bir dizi kutlama ve anma faaliyetinden ziyade 365 gün boyunca yaşanılır bir de-
ğerler manzumesi hâline dönüştürmek olan Ahilik Haftası Kutlamaları’nın 30’uncusu bilindiği üzere Eylül ayında 
Bakanlığımız koordinasyonunda Kırşehir merkez olmak üzere tüm Türkiye’de gerçekleştirildi. Bu vesileyle ikinci 
sayımızda toplumumuzun tüm kesimlerine yönelik zengin bir içerikle kutlanan Ahilik Haftası’na geniş yer ayırdık. 

Bilgi sahibi olmanın ve bilgiyi yerinde kullanmanın Ahilik ahlakının temel ilkelerden biri olmasının bilinciyle çıkardı-
ğımız Ahiname Dergisi’nin Ekim-Aralık sayısının milletimiz, ülkemiz ve esnaf ve sanatkârlar camiası özelinde tüm 
ticari kesim için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
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Ahilik kültürünün günümüz ticaret hayatın-
daki yeri ve önemi hakkındaki düşünceleriniz 
nelerdir?

Ahilik teşkilâtının kurucusu ve esnafın piri Ahi 
Evran-ı Veli, Ahilik teşkilatını şöyle tarif eder; 
“Ahilik, bir insan bilimidir. Ahi; her şeyde, her or-
tamda ve her çağda, denge ve düzen tutturan-
dır. Ahi, dağıtan değil toparlayandır, yıkan değil 
yapandır. Ahi, toplumun varlığına refah ve dirlik 
sağlayandır.” Görüldüğü üzere Ahi Evran-ı Veli 
Ahiliği tanımlarken “her şeyde, her ortamda ve 
her çağda” ifadesini kullanarak Ahilik felsefesi-
nin durum, zaman ve mekândan bağımsız oldu-
ğunu, Ahilik değerlerinin evrenselliğini vurgula-
mıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı

Fatih ÇİFTCİ

Osmanlı Devleti’nin birçok 
yerinde esnaftan hâli 
vakti uygun olmayanlara, 
mağduriyet nedeniyle işini 
yürütemeyenlere ve ihtiyaç 
sahiplerine destek olmak 
amacıyla Ahiler tarafından 
bir yardımlaşma ve 
dayanışma fonu olarak orta 
sandığı, esnaf vakfı, esnaf 
kesesi veya esnaf sandığı 
olarak adlandırılan sandıklar 
kurulmuştur.

”

”
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak Ahilik il-
kelerinin tanıtılması, esnaf ve sanatkârlar ile 
bunların teşkilatlarında yaşatılması ve gele-
cek nesillere aktarılması konusunda üzerimize 
önemli görevler düşmektedir. Ahilik ilkelerini 
özümseyerek gerek ticari gerek günlük haya-
tımıza rehber kılmak suretiyle tüm aktörlerin 
birbirine güvendiği ticari bir atmosfer oluştur-
manın ne kadar faydalı olacağının bilincinde-
yiz. 

Günümüz dünyasının yeni yeni önem verme-
ye başladığı değerler, 13. yüzyıldan itibaren 
Anadolu Türkleri tarafından “Ahilerin Vizyonu” 
olarak uygulanmıştır.  Ahilik ilkelerinin sağlam 
ve evrensel temellere dayanmasının ve etkisi-
nin yüzyıllardır devam etmesinin sonucu ola-
rak, günümüzde kurulan ve kurulma amaçları 
Ahilik ilkelerine dayanan esnaf ve sanatkâr 
meslek kuruluşları, kooperatifler, sivil toplum 
kuruluşları, tüketici dernekleri gibi pek çok ku-
rum ve kuruluşu gösterebiliriz. 

Düşünce merkezinde insan olan Ahilikte, 
yardımlaşma ve dayanışma esası getirilerek 
haksız rekabeti önleyen tedbirler alınmıştır. 
Esnafın ve sanatkârın mesleğini ve sanatını 
idame ettirmesi için gerekli olan hammadde 
alım satımı, işlenmesi, işlendikten sonra alınıp 
satılması belli kurallara bağlanmıştır. 

Ahilik, bir insan bilimidir. 
Ahi; her şeyde, her ortamda 
ve her çağda, denge ve düzen 
tutturandır. Ahi, dağıtan değil 

toparlayandır, yıkan değil 
yapandır, Dünya ve Ahiret 
dengesi tutturandır. Ahi, 

toplumun varlığına refah ve 
dirlik sağlayandır.

Bugünün toplumları ve devletleri, kontrolsüz 
tüketim ve sınırsız kâr anlayışının nasıl bir 
ekonomik ve manevi yıkıma sebep olabilece-
ğini yeni yeni idrak ederken; Ahilik anlayışın-
da ticaretin amacı, yalnız maddî kazanç elde 
etmek, para biriktirmek olmamıştır. Ahilik fel-
sefesine göre başkasına muhtaç olmadan ya-
şamak ve başkalarına yardım etmek için kaza-
nılan para değer taşır. Dolayısıyla, üretilen mal 
ve hizmetlerden her kesimdeki insan yararlan-
dırılmalı ve fiyatlar buna göre ayarlanmalıdır. 
Modern iktisatın meşgul olduğu en önemli 
konu olan kıt kaynakların sınırsız ihtiyaçları 
nasıl karşılayacağı sorusu cevabını Ahilikte 
bulmaktadır. Günümüzde kendini ister liberal 
ister sosyal olarak tanımlasın, tüm devletler 
bu mesele üzerine politikalar geliştirmekte ve 
düzenlemeler yapmaktadır.

Günümüz dünyasının daha 
yeni önem vermeye başladığı 

değerler 13. yüzyıldan itibaren 
Anadolu Türkleri tarafından 
“Ahilerin Vizyonu” olarak 

uygulanmıştır.  

Bugün de Türkiye ekonomisinin temel taşı 
olan esnaf ve sanatkârlarımız, bu mirası ya-
şatmakta ve gelecek nesillere aktarmaktadır. 
Ahi Evran tarafından yaklaşık 800 yıl önce 
temelleri atılmış olan esnaf teşkilatlanması 
ve Ahilik kültürü, günümüzde aynı kültür ve 
felsefenin devamı olarak esnaf ve sanat-
kârlar meslek kuruluşları tarafından yaşatıl-
maktadır. Bakanlık olarak da bu değerlerin 
yaşatılması ve sürdürülmesi görevini devam 
ettirmek için elimizden gelen gayreti göster-
mekteyiz.

”

”

”

”
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Mart ayında yürürlüğe giren 6824 sayılı 
Kanun ile kurulan “Esnaf Ahilik Sandığı” 
nedir, ne gibi yenilikler getirmiştir?

Osmanlı Devleti’nin birçok bölgesinde esnaf-
tan hâli vakti yerinde olmayanlara, mağduri-
yeti nedeniyle işini yürütemeyenlere ve ihti-
yaç sahiplerine destek olmak amacıyla Ahiler 
tarafından bir yardımlaşma ve dayanışma 
fonu olarak orta sandığı, esnaf vakfı, esnaf 
kesesi veya esnaf sandığı olarak adlandırılan 
sandıklar kurulmuştur. Ahilik teşkilatında da-
yanışma duygusuna o kadar önem verilmiştir 
ki Ahilerin kazancının geçiminden arta kalan 
kısmını yoksullara ve işsizlere yardımda kul-
lanmaları bir ahlak kaidesi hâline gelmiştir. 

Mart ayında yürürlüğe giren Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun ile 4447 sayılı İşsiz-
lik Sigortası Kanunu’na “Esnaf Ahilik Sandığı” 
başlıklı madde eklenerek bu tarihî gelenek 
devam ettirilmiştir. 

Esnaf Ahilik Sandığı ile işletmesini kapatmak 
zorunda kalan esnaf ve sanatkârlarımıza be-
lirli bir süreyle işsizlik maaşı ödenmesi, yeni 
bir iş bulma imkânı sağlanması, aktif işgücü 
hizmetleri kapsamında kurs programı veril-
mesi gibi imkânlar sağlanmıştır. İşçilerin fay-
dalandığı İşsizlik Sigortası’na benzer nitelik-

leri taşıyan Esnaf Ahilik Sandığı sayesinde, 
işyerini kapatmak suretiyle sigortalılığı sona 
eren esnaf ve sanatkârlar, Esnaf Ahilik San-
dığı ödeneğinden faydalanabileceklerdir. 

Esnaf ve sanatkârlar prime esas kazançları 
üzerinden yüzde 2 prim kesintisi ile Esnaf 
Ahilik Sandığı’na dâhil edilmiştir. Sandığa, 
prim kesintisinin yarısı kadarı da devlet kat-
kısı sağlanmıştır. İşini sonlandırması ve si-
gortalılığının sona ermesi durumunda; son 
üç yıl içerisinde 600 gün faaliyetini sürdüren 
esnaf ve sanatkârlara 180 gün, 900 gün fa-
aliyetini sürdürenlere 240 gün, 1080 gün fa-
aliyetini sürdürenlere ise 300 gün boyunca 
Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği verilecektir. 

Muhakkak temennimiz esnaf ve sanatkârları-
mızın hayırlı kazançlarla işlerini devam ettir-
meleri, birikim ve tecrübelerini yeni nesillere 
miras bırakmalarıdır. Öte yandan, Ahiliğin ol-
mazsa olmaz düsturlarından dayanışmanın 
ve yardımlaşmanın bir sembolü olan Esnaf 
Ahilik Sandığı vasıtasıyla, Devletimizin işleri 
yolunda gitmeyen esnaf ve sanatkârların ya-
nında olması büyük önem taşımaktadır.

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hak-
kında Kanun’da esnaf ve sanatkârlar lehi-
ne ne gibi düzenlemeler yer almaktadır?

Bakanlık olarak, 6585 sayılı Perakende Tica-
retin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun hazır-
lanması süreci boyunca esnaf ve sanatkârla-
rımızın çıkarlarını göz önünde bulundurarak 
çalışmalarımızı yürüttük. Perakende piyasa-
sını düzenlemek ve piyasa içerisinde yer alan 
işletmelerin faaliyetlerini verimli, adil rekabet 
şartlarında, kolaylıkla yürütmelerini sağlamak 
amacıyla yürürlüğe giren Kanun ile esnaf ve 
sanatkârlarımız lehine birçok yenilik getirdik. 
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Örneğin, alışveriş merkezlerinde esnaf ve sa-
natkâr işletmecilerine toplam satış alanının en 
az yüzde beşi oranında yer ayrılmasını zorunlu 
hâle getirdik. Rayiç bedel üzerinden kirasını 
ödeyen her esnaf ve sanatkâr kendilerine ay-
rılan dükkânlarda faaliyetlerini yürütebilir. Bu 
noktada geleneksel, kültürel ya da sanatsal 
değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslek-
ler için özel tedbirler aldık. Bu meslekleri icra 
edenlere kiraya verilmek üzere, toplam satış 
alanının en az binde üçü oranında yer ayrılma-
sını zorunlu kıldık. Dahası, bu dükkânların kira 
bedelinin rayiç bedelinin dörtte birinden fazla 
olamayacağı hükmünü koyduk.

Diğer taraftan, esnaf ve sanatkâr işletmele-
rinin çalışma saatlerinin belirlenmesinde, ilgili 
esnaf ve sanatkâr odasının görüşünün alın-
masını hükme bağladık. Esnaf ve sanatkâr iş-
letmelerince satışa sunulan malların etkin bir 
şekilde piyasadan temini amacıyla tedarik ve 
dağıtım kooperatifleri kurulabilmesinin yolunu 
açtık. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilme-
sinde esnaf ve sanatkârlardan istenen usta-
lık belgesinin yalnızca işyeri sahibinden değil, 
işyerinde her bir meslek dalında çalıştırdıkları 
en az birer çalışanından da istenebilmesinin 
yolunu açtık. Bu adımı atarken 5174 sayılı 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 
Borsalar Kanunu, 5362 sayılı Esnaf ve Sanat-
kârlar Meslek Kuruluşları Kanunu ve 3308 sa-
yılı Mesleki Eğitim Kanununda gerekli değişik-
likleri yaparak esnaf ve sanatkarımızın işyeri 
açma işlemlerini kolaylaştırdık.

Beşinci Esnaf ve Sanatkârlar Şurası Genel 
Kurulu’na başkanlık yaptınız. Esnaf ve Sa-
natkârlar Şuralarına yönelik bakış açınızı 
bizimle paylaşır mısınız? 

Esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarını çöz-
mek, verimli bir şekilde mesleki faaliyetlerini 

yürütebilecekleri bir ticari ortamı temin et-
mek, önlerine çıkan engelleri ortadan kaldır-
mak ve geleceğe güvenle bakmalarını sağ-
lamak Bakanlığımızın asli görevlerindendir. 
Bu bağlamda, 640 sayılı Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığı-
mıza esnaf ve sanatkârlara ilişkin politikaları 
belirlemek, onların sorunlarını tespit etmek 
ve bu sorunlara çözüm geliştirmek, alına-
cak tedbirleri ilgili kurum, kuruluş ve meslek 
grupları ile beraber belirlemek amacıyla Es-
naf ve Sanatkârlar Şurası tertip etme görevi 
verilmiştir. Gerek Hükümet, gerekse Bakanlık 
olarak esnaf ve sanatkârlarımızın ihtiyaçları-
nın tüm paydaşların katkılarıyla ele alındığı 
bir platform olan Esnaf ve Sanatkârlar Şura-
sı’na büyük önem vermekteyiz. 

Bu önemin bir göstergesi olarak, Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 
teşrifleriyle 26-27 Kasım 2014 tarihlerinde 
4. Esnaf ve Sanatkârlar Şurası’nı, 8 Kasım 
2016 tarihinde 5. Esnaf ve Sanatkârlar Şu-
rası’nı gerçekleştirdik. Zatıâlileri, esnaf ve 
sanatkârlara verdiği önemi ve Şura kararları 
başta olmak üzere esnaf ve sanatkârlarımıza 
ilişkin her türlü gelişmenin takipçisi oldukla-
rını her iki Şura’da da yaptıkları konuşmalarda 
açıkça ifade ettiler. 

26-27 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara’da 
gerçekleştirdiğimiz 4. Esnaf ve Sanatkârlar 
Şurası’nda, esnaf ve sanatkârlarımızı ilgi-
lendiren 36 karar alındı. Bu kararların büyük 
çoğunluğu meyvesini verdi. Gerek Bakanlı-
ğımız gerek ilgili kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından esnaf ve sanatkârlarımız lehine 
birçok düzenleme hayata geçirildi.  Sürek-
lilik arz eden kararlara ilişkin atılan adımlar 
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ise Bakanlığımızın yakın takibinde olup, bu 
doğrultuda bizim üzerimize düşen ne ise 
yapmaya kararlılıkla devam etmekteyiz. Baş-
kanlığını yaptığım 5. Esnaf ve Sanatkârlar 
Şurası Genel Kurulu’nda ise ilgili kamu kurum 
ve kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının, aka-
demisyenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının 
müşterek çalışması neticesinde esnaf ve sa-
natkârlarımızı yakından ilgilendiren 13 karar 
aldık. 

Mevzuattan kredi ve finansmana, mesleki 
eğitimden vergiye, sosyal güvenlikten yeni-
likçiliğe esnaf ve sanatkârlarımızı ilgilendiren 
tüm alanlarda Esnaf ve Sanatkârlar Şuraları 
çatısı altında teşekkül eden icra kurulu, ça-
lışma grupları ve komisyonlarda gerekli ça-
lışmaları yürütmekte ve ilgili tüm paydaşlar 
ile temasımızı sürdürmekteyiz. Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı olarak, tabiidir ki esnaf ve 
sanatkârlarımızın sorunlarını çözmek, önle-
rini açmak ve huzur içinde mesleklerini icra 
etmelerini sağlamak adına yaptıklarımız Es-
naf ve Sanatkârlar Şuraları ile sınırlı olmayıp, 
bu amaçla elimizden gelen her türlü gayreti 
göstermekteyiz. Bu bağlamda, esnaf ve sa-
natkârlarımız yararına gelecek her türlü gö-
rüş, öneri ve katkıya kapımız sonuna kadar 
açıktır.

Esnaf ve sanatkârların yaşadıkları sorun-
ların tespit edilmesi için Bakanlık olarak 
hangi faaliyetleri yürütmektesiniz?

Bakanlık olarak esnaf ve sanatkârlarımıza iliş-
kin politika ve hedefleri belirlerken, bu alanda 
stratejiler geliştirirken, atılan adımlar konusun-
da onların bilgilendirilmesinde interaktif bir 
üslup ve yöntem benimsiyoruz. Esnaf ve sa-
natkârların beklentilerini tespit etmeye, görüş 
ve önerilerine başvurmaya, sorunlarını kendi-
lerinden dinlemeye büyük önem gösteriyoruz. 
Bu doğrultuda Bakanlık olarak birçok çalışma 
yürütmekteyiz.

Bu amaçla, Türkiye’nin dört bir yanında gerçek-
leştirdiğimiz “Esnaf ve Sanatkârları Bilgilendir-
me Toplantıları” vasıtasıyla esnaf ve sanatkâr-
larla bir araya geliyoruz. Bu kapsamda bugüne 
kadar gerek Sayın Bakanımız Bülent TÜFENK-
Cİ’nin, gerek şahsımın, gerekse üst düzey bü-
rokratlarımızın katılımıyla Çorum, Ordu, Adana, 
Bursa, İzmir, Ağrı, Kocaeli, İstanbul, Kırşehir, Ak-
saray, Adıyaman, Van, Elazığ, Hatay ve Erzurum 
illerimizde gerçekleştirdiğimiz toplantılarla çok 
sayıda esnaf ve sanatkârımızla bir araya geldik. 
İnşallah, önümüzdeki dönemde bu toplantıları 
ülkemizin diğer illerinde de sürdürerek esnaf 
ve sanatkârlarımızın hem yerelde karşılaştıkları 
hem de genel sorunlarını dinlemeye, bu husus-
larda görüşlerine başvurmaya devam edeceğiz.

Öte yandan, esnaf ve sanatkârlarımızın faa-
liyet gösterdikleri sektörlerin mevcut durum-
larını, sorunlarını, ihtiyaçlarını ve beklentilerini 
tespit etmek; bu sorunlara çözüm önerileri ge-
liştirmek, sektörde faaliyet gösteren esnaf ve 
sanatkârların rekabet gücünün artırılabilmesi 
için atılacak adımları tespit etmek ve sektörle-
rin vizyonunu ortaya koymak amacıyla Esnaf 
ve Sanatkâr Özelinde Sektör Analizleri Proje-
si’ni hayata geçirdik. Proje kapsamında odak 
grup toplantıları, büyük ölçekli şirket mülakat-
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ları, iyi uygulama örneği incelemeleri, hem es-
nafla hem müşterileriyle büyük çaplı Türkiye 
geneli anketler ve yabancı ülke incelemeleri fa-
aliyetlerini yürütüyoruz. Projede bugüne kadar 
dört sektörün incelenmesi tamamlanmış olup, 
çalışma; Ağaç, Kâğıt ve Camdan Mamul Eşya 
Sektörü, Bakım, Temizlik ve Sağlık Hizmetleri 
Sektörü, Eğlence, Dinlenme ve Barınma Sektö-
rü ve Elektrik ve İnşaat Sektörleri’nin analizi ile 
devam etmektedir. 

Bunların yanında; esnaf ve sanatkârlara hizmet 
sunan meslek kuruluşları ile Esnaf ve Sanat-
kârlar Genel Müdürlüğümüzün faaliyetlerinde 
etkinliğin ve verimliliğin artırılması, esnaf ve 
sanatkârların beklentilerinin karşılanması ama-
cıyla Esnaf ve Sanatkârlara Sunulan Hizmet-
lerde Etkinlik ve Verimliliğin Artırılması Proje-
si’ni (ESHEP); Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip ERDOĞAN’ın teşrifleriyle Türkiye Esnaf 
Buluşmaları’nı; esnaf ve sanatkârlara sunulan 

desteklerin etkinliğini ve amaca uygunluğunu 
değerlendirmek, desteklerden faydalanmış ve 
faydalanmamış esnaf ve sanatkârların görüş 
ve önerilerini tespit etmek maksadıyla bir etki 
analizi çalışması gerçekleştirdik. 

Esnaf ve sanatkârların 
beklentilerini tespit etmeye, 

görüş ve önerilerine 
başvurmaya, sorunlarını 

kendilerinden dinlemeye büyük 
önem gösteriyoruz.

Yalnızca bu proje ve faaliyetlerle sınırlı kalma-
yıp esnaf ve sanatkârlarımıza ilişkin attığımız 
her adımda camianın ve sektörün hassasiyet-
lerini göz önünde bulundurduğumuzu, esnaf 
ve sanatkârlarımızın yararını gözettiğimizi bil-
melerini istiyoruz. 

”

”
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Ahilik 
Haftası 
Kutlamaları

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanat-

kârlar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 

gerçekleştirilen Ahilik Haftası Kutlamaları’nın 

30’uncusu 18-24 Eylül 2017 tarihleri arasın-

da Kırşehir merkez olmak üzere tüm yurtta 

coşku ile kutlandı.

30. Ahilik Haftası Kutlamaları Kırşehir ilinde 

kortej yürüyüşü ile başladı. Askerlik şubesi 

önünden başlayıp Neşet Ertaş Kültür ve Sa-

nat Merkezi’ne kadar devam eden kortej yü-

rüyüşüne Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı 
Fatih ÇİFTCİ, Kırşehir Valisi Necati ŞENTÜRK, 
Kırşehir Milletvekilleri Mikail ARSLAN ve Salih 
ÇETİNKAYA, Azerbaycan Milletvekili Ganire 
PAŞAYEVA, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdü-
rü Necmettin ERKAN, Kırşehir Belediye Baş-
kanı Yaşar BAHÇECİ, Ahi Evran Üniversitesi 
Rektörü Vatan KARAKAYA, Bakanlık Bürokrat-
ları, İl Protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
Kortej yürüyüşü mehteran eşliğinde, Ahi San-
cağı, esnaf flamaları ve Türk Bayrağı taşıyan 
vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. 

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih 
ÇİFTCİ, haftanın açılışının yapıldığı Neşet Er-
taş Kültür ve Sanat Merkezi’nde yaptığı ko-

Ahilik prensipleri, 
yüzyıllar boyunca hem 
esnaf ve sanatkârımız 
hem de Anadolu insanı 
için şaşmaz bir ölçü, 
önemli bir kılavuz 
olmuştur.

”

”
Kırşehir Ahilik Haftası
Kutlamaları
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nuşmada, Ahiliğin bir insanlık sanatı olduğunu 
ifade ederek şunları kaydetti:

“Ahilik prensipleri, yüzyıllar boyunca hem es-
naf ve sanatkârımız hem de Anadolu insanı 
için şaşmaz bir ölçü, önemli bir kılavuz olmuş-
tur. İnsanı merkeze koyan Ahilik kültürü; alır-
ken, üretirken ve de satarken dürüst, güvenilir, 
insan hak ve hukukuna saygılı, şefkatli, cö-
mert ve güler yüzlü olmayı olmazsa olmazlar-
dan kabul etmiştir.

Bugün uygar dünya ülkelerinin, toplumların-
da uygulamaya ve hâkim kılmaya çalıştıkları 
değerler, 13’üncü yüzyıldan itibaren Anadolu 
Türkleri tarafından “Ahilerin Vizyonu” olarak 
uygulanmış ve böylece diğer ülkelere örnek 
olmuştur.” 

Açılış konuşmaları sonrasında Dr. Yusuf EKİNCİ 
tarafından Ahilik konulu bir konferans verildi.

Açılışın ardından Heyet, Ahilik Haftası kapsa-
mında geleneksel hâle gelen Ahi Pilavı ve Ahi 
Helvası dağıtımı için Anıt Meydanı’na geçti. 
Burada vatandaşlara Heyet tarafından pilav 
ikram edildi.

Ahilik kültürünün genç nesillere tanıtılması ve 
aktarılması amacıyla Kırşehir’de çocuklara ve 
gençlere yönelik birçok sportif faaliyet ger-
çekleştirildi. Bu kapsamda futbol turnuvası,  
cirit gösterisi, okçuluk gösterisi, satranç tur-
nuvası, bilek güreşi turnuvası, bocce, atletizm, 
dart ve masa tenisi müsabakaları düzenlendi. 
Gösteri ve müsabakalarda dereceye girenlere 
ödülleri verildi.

Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında bu yıl 
ikincisi düzenlenen kitap fuarının açılışı Genç-
lik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın BAK ta-
rafından yapıldı. Bak, açılışta Ahi Evran’ın ticari 
ve sosyal alanlarda esnafa çok güzel örnekler 
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ve dersler verdiğini söyledi. Kültür mozaiğimizi 
güçlendirmek için çok okumamız,  düşünme-
miz ve uygulamamız gerektiğini söyleyerek 
bilimde, sanatta, kültürde ve sporda ancak 
böyle başarılı olabileceğimizi belirtti.

Zengin yemek kültürümüzün örneklerinin 
sunulduğu ve geleneksel hâle gelen Yöresel 
Yemekler Yarışması üç kategoride yapıldı ve 
dereceye girenlere ödülleri verildi.

Hafta kapsamında Ahilik teşkilatı içinde çok 
önemli bir yer tutan ve Dünya’da kurulmuş ilk 
kadın örgütü olan Bacıyan-ı Rum yani Anado-
lu Kadınlar Birliği’ne dikkat çekmek amacıyla 
Bacıyan-ı Rum Başarılı İş Kadınları Paneli ya-

pıldı. Panel kapsamında Mersin Arslanköy Ka-

dınlar Tiyatro Topluluğu’nun kurucusu, ödüllü 

yönetmen, oyun yazarı ve oyuncu Ümmiye 

KOÇAK Kırşehirlilere başarı hikâyesini anlat-

tı. Konuşmasında, kadınların iş ve ev hayatını 

nasıl başarı ile birlikte yürütebileceklerinden 

bahsederek onları iş hayatına atılmaları için 

teşvik etti.

Ahi Evran Külliyesi’nde İlçe Günleri Etkinliği 

yapıldı. Etkinlik kapsamında her gün farklı bir 

ilçenin kültürünü yansıtan eşyalar, kıyafetler, 

yemekler ve gösteriler sunuldu. Renkli görün-

tülerin yaşandığı İlçe Günleri’ne Kırşehir halkı 

büyük ilgi gösterdi.  
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Cuma günü Ahi Evran Camisi’nde yurtiçinden 
ve yurtdışından gelen hafızlar tarafından Ku-
ran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Ahi Evran 
ve bütün esnaflarımızın ruhları için mevlit ve 
dualar okundu. Hafta boyunca Kırşehirlilerin 
büyük ilgi gösterdiği sanatsal faaliyetler de 
gerçekleştirildi. Kırşehir Ustalar Müzik ve Oyun 
Topluluğu konser ve gösteriler sundu, Semah 
gösterisi yapıldı. Grup Tillo, Sufi Mehter, İdris 
ALTUNER, Mümin SARIKAYA, Erkan OĞUR, İs-
mail Hakkı DEMİRCİOĞLU, Osman ÖZTUNÇ ve 
Mustafa YILDIZDOĞAN konserleri gerçekleş-
tirildi. Ayrıca, İbrahim SADRİ, Cevat AKKANAT, 
Nurullah GENÇ ve M. Önal MENGÜŞOĞLU ta-
rafından şiir dinletileri yapıldı.

Resmî Kutlama Töreni
23 Eylül 2017 tarihinde Kırşehir’in Cacabey 
Meydanı’nda yapılan Resmî Kutlama Töreni 
Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM’ın hima-
yelerinde gerçekleştirildi. Törene Yıldırım’ın 
yanı sıra Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide SA-
RIEROĞLU, TOBB Başkanı M. Rifat HİSARCIK-
LIOĞLU, TESK Başkanı Bendevi PALANDÖ-
KEN, TESKOMB Başkanı Abdülkadir AKGÜL, 
Kırşehir Valisi Necati ŞENTÜRK, Kırşehir Mil-
letvekilleri Mikail ARSLAN ve Salih ÇETİNKA-
YA, Azerbaycan Milletvekili Ganire PAŞAYE-
VA, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar BAHÇECİ, 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bürokratları, il 
protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 
esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları tem-
silcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ 
burada yaptığı konuşmasında Ahiliğin kar-
deşlik ve dirlik anlamına geldiğini, helal ka-
zanmak ve helal lokma yemek olduğunu söy-

leyerek “Ahilik, 5’ten büyük olan dünyanın 
vicdanı olmak demektir.” ifadesini kullandı.

Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ana-
dolu’da ticaret erbabının yaşattığı Ahilik, 
dünyaya örnek olacak insani değerleri ve 
uygulama örneklerini içerisinde barındırmak-
tadır. Bugün modern dünyada ticaret ahlakı, 
müşteri memnuniyeti, kalite standardı olarak 
belirtilen birçok kavram, Ahilik teşkilatı altın-
da vücut bulmuştur, hayata geçmiştir. Ahilik 
çarşılarında dürüstlük alınır, dürüstlük satılır. 
Ahilerin dünyasında kimseye haksızlık yapıl-
maz. Ahiliğin esnafın gönül kapısı olduğunu, 
bu coğrafyanın omurgası olduğunu biliyoruz.” 

Tüfenkci, toplumun teminatı esnafın her za-
man yanında olduklarını ve olmaya devam 
edeceklerini vurgulayarak, “Cumhurbaşkanı 
Erdoğan gibi bir esnaf dostu liderle esnafı-
mızın her türlü sorununu çözüyoruz. Esnafın 
her zaman yanında olan Başbakanımız bizle-
re verdiği talimatta, ‘esnaf bu toplumun te-
minatıdır, esnafı dara, zora sokmayacaksınız, 
yanında olacaksınız.’ demiştir. Bizler de hep 
esnafın yanında olmaya devam edeceğiz. 
“şeklinde konuştu.

30’uncu Ahilik Haftası Kutlamaları kapanış 
töreninde Kırşehir halkına seslenen Başba-
kanımız Sayın Binali YILDIRIM Ahiliğin öne-
mini: “Değerli kardeşlerim, Ahilik nedir? Kar-
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deşliktir kardeşlik! Kardeşlik bugünlerde belli 
olur değil mi? Temsil ettiği ruhla Anadolu’yu 
bu aziz millete vatan yapan bir manadır Ahi-
lik. Bu teşkilatı sadece bir esnaf ve zanaatkar 
birliği olarak görmek eksik olur. Ahilik, Selçuk-
lu Devleti’nden başlayarak Osmanlı Devle-
ti’nin bir cihan devleti olma yolunda dünyevi 
ve uhrevi kardeşlik halkasıdır” sözleriyle ifade 
etti. 

Ahi Evran-ı Veli’nin çeşitli mesleklerden es-
naf ve sanatkârları bir araya getirip teşki-
latlandırarak belki de ilk modern sivil toplum 
kuruluşunun temelini attığını vurgulayan Yıl-
dırım, “Kardeşliğin, cömertliğin, fedakârlığın, 
dürüstlüğün, üretimin, ahlakın, sanatın ve bi-
limin esas alındığı Ahilik teşkilatının kurucusu 
Ahi Evran-ı Veli’dir. Kurduğu sistemle birçok 
mesleğin gelişmesine, gelecek nesillere ak-
tarılmasına, nice çırak, usta, kalfa yetişmesi-

ne vesile olmuştur. Bu çalışmalar sayesinde 
Anadolu bir Türk yurdu hâline gelmiştir. Ahi-
likte prensip; hiç ölmeyecek gibi dünya için, 
hemen ölecek gibi ahiret için çalışmaktır, bu 
hadisi esas alarak çalışmaktır” diyerek Ahi 
Evran-ı Veli’nin kattığı değerlerden bahsetti.

“Değerli kardeşlerim; Ahilik özüne eşrefi 
mahlûkat olan insanı yerleştirerek halka hiz-
met Hakk’a hizmet anlayışıyla hem dünyevi, 
hem de uhrevi bir sistem kurmuştur. Ahiler 
oluşturdukları sosyal dayanışma sistemiyle 
adeta kimsesizlerin kimsesi olmuşlardır. Bu-
gün ülkemizin her ilinde bulunan esnaf oda-
ları, meslek odaları, sanayi ticaret odaları da 
ilhamını Ahi Evran kültüründen almıştır. Bu 
vesileyle başta kendisi olmak üzere ahirete 
irtihal etmiş tüm Ahilere, esnaf ve sanatkâr-
larımıza Mevla’mdan rahmet diliyorum.”
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Yıldırım, konuşmasında AK Parti hükümet-
leri döneminde kredi ve finansman, sosyal 
güvenlik, vergi, mesleki eğitim gibi alanlarda 
esnaf ve sanatkârlara sunulan birçok hizmet-
ten de bahsetti.

Öte yandan program kapsamında; Kırşehir 
Valisi Necati ŞENTÜRK, Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifle-
ri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel 
Başkanı Abdulkadir AKGÜL, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hİ-
SARCIKLIOĞLU, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar 
Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi PA-
LANDÖKEN ve Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları Birliği Başkanı Bahamettin ÖZTÜRK  
de birer konuşma yaptı.

Ödül Töreni
Resmî Kutlama Töreni’nin bitiminde, gele-

nekselleşen Ahilik Ödülleri törenine geçildi. 

Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM Ahilik 

Onur Ödülü’ne layık görülürken; kendisine 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ, 

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Baş-

kanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU, Türkiye Es-

naf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) 

Başkanı Bendevi PALANDÖKEN ve Türkiye 

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Koo-

peratifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) 

Başkanı Abdülkadir AKGÜL Ahilik kaftanı 

giydirdi ve şed kuşattı. 30’uncu Ahilik Haf-
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tası Ahilik Hizmet Ödülü’ne layık görülen 

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı M. Ergün 

TURAN ödülünü Başbakanımız Sayın Binali 

YILDIRIM’dan aldı.

30’uncu Ahilik Haftası’nda Yılın Ahisi Trab-

zon’da marangozluk mesleğini icra eden Ali 

SARAÇ, Yılın Kalfası Çanakkale’de kuaför 

olarak mesleğini icra eden Miray ÇAKMAK 

ve Yılın Çırağı ise Samsun’da otomotiv elekt-

romekanikerliği mesleğini icra eden Emrah 

KORKMAZ seçildi. Başbakanımız Sayın Binali 

YILDIRIM tarafından Yılın Ahisi, Kalfası ve Çı-

rağına ödülleri verildi.

1932’de Trabzon Akçaabat’ta doğan, ilkokul 

mezunu ve beş çocuklu bir aile babası olan 

Ali SARAÇ, marangozluk mesleğine 1946 yı-

lında 14 yaşında iken Trabzon’un Akçaabat 

ilçesinde çırak olarak başlamış, bu özel mes-

leğe çok sayıda usta kazandırmış sayılı kayık 

imalat ustalarındandır. Çevresinde sevilen, 

saygın bir esnaf olan ustamız, aktif bir şekil-

de devam ettiği mesleğinde dürüstlüğü, gü-
ler yüzlülüğü, güvenilirliği, iş ve meslek ahla-
kına saygısı ile bilinmekte; kendi mesleğine 
değer katmak için özverili çalışmalar yapan 
bir kişi olarak tanınmaktadır.

Çanakkale’de kuaförlük mesleğini icra eden 
Yılın Kalfası Miray ÇAKMAK 1997’de Ay-
dın’da doğmuş, 2013 yılında kuaförlük ala-
nında çırak olarak çalışmaya başlamıştır. 
2017 yılı Şubat ayında kalfalık sınavlarında 
başarılı olmuş ve kalfalık belgesini almıştır. 
Samsun’da otomotiv elektromekanikerliği 
mesleğini icra eden 2000 yılı doğumlu Yılın 
Çırağı Emrah KORKMAZ ise Samsun Mesle-
ki Eğitim Merkezi’nde Otomotiv Elektrome-
kanikerliği Bölümünde çırak öğrenci olarak 
eğitimine devam etmektedir. Aynı zaman-
da sanayi sitesinde de çırak olarak çalışan 
Emrah KORKMAZ başarılı bir çırak öğrenci 
olması nedeniyle Leonarda Vinci Programı 
kapsamında Berlin/Almanya’ya gidecek olan 
5 öğrenciden birisi olarak seçilmiştir. 
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Gaziantep Ahilik Haftası 
Kutlamaları
Gaziantep’te Ahilik Haftası Kutlamaları Güm-
rük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ’nin 
teşrifleriyle gerçekleştirildi. Tüfenkci, program 
kapsamında 21 Eylül Perşembe günü Maarif 
Kavşağı’ndan başlayarak tarihî Almacı Paza-
rı’na kadar süren korteje katıldı. Bakan Tü-
fenkci yürüyüşün ardından düzenlenen resmî 
törende yaptığı konuşmasında, Gazianteplile-
rin şükrederek ticaret yaptığını ve tuttuğunu 
kopardığını, kentin bu çabasıyla hak ettiği ba-
şarıyı da elde ettiğini anlatarak ihracatta be-
şinciliğe yükselen Gaziantep’in kendilerinin de 
desteğiyle daha iyi yerlere geleceğini belirtti.

Helal kazanmak, helal lokma demek olan Ahi-
liğin yedi iklime, üç kıtaya yayılan iyilik manza-
rası olduğunu dile getiren Tüfenkci, “Ahilerin 
çarşılarında dürüstlük hakimdir, tıpkı Gazian-
tep’teki bu çarşılarımız gibi... Ahilerin dünya-

sında kimseye haksızlık yapılmaz. Anadolu’da 
da burada da Ahilerin terazisi, ahlakın, adale-
tin ve dürüst esnaflığın terazidir ve esnafın 
kapısı esasında gönül kapısıdır.” dedi.

Anadolu’nun ve esnafın hep mazlumlardan, 
mağdurlardan yana ve onların umudu oldu-
ğunu ifade eden Tüfenkci, “Önce Allah’ın izni 
sonra sizlerin desteğiyle ülkemiz bölgesinin 
lideri ve dünyanın vicdanı olmaya devam ede-
cek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN’ın önderliğinde, bu ülkenin her bir 
karışını kalkındırmak için, her bir insanımıza 
sahip çıkmak için, her bir insanımızın refah dü-
zeyini artırabilmek için gece gündüz demeden 
gayret gösteriyoruz, çaba gösteriyoruz. Hem 
kendi insanlarımıza sahip çıkıyoruz, hem de 
bölgedeki mağdurlara, bize sığınanlara sahip 
çıkıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerine her zaman, 
“Oydan ziyade gönül alın, dua alın.” öğüdü 
verdiğini belirterek, esnafın da kendilerinin de 
hep bu duaya talip olduklarını söyledi.
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emeği göz nurunun kıymetini çok iyi bildikleri-
ni belirten Tüfenkci, esnafın önünü açmak için 
alınan tedbirlere ve verilen teşviklere işaret 
ederek, esnaf ve sanatkârların finansmana 
erişimde yaşadıkları sıkıntıları aşmaları için 
teşvikler verdiklerini ve vermeye de devam 
edeceklerini söyledi. Tüfenkci finansal des-
teklerin yanında vergi konusunda muafiyet, 
istisna ve indirimler de getirildiğini, sicil affı ve 
krediye erişimi kolaylaştırma gibi tedbirlerin 
alındığını ve bu konuda bankalarla görüşüldü-
ğünü belirtti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENK-
Cİ’nin yanı sıra Gaziantep Valisi Ali YERLİKAYA, 
AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat KOÇER, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma ŞAHİN ve 
Gaziantep Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği 
Başkanı Ömer KÜSBEOĞLU da birer konuşma 
yaparak Gaziantep halkına ve esnafına ses-
lendi. 

Tüfenkci, “İlin Ahisi” sedef ustası Abdulka-
dir GÜNBEYİ’ne plaket verdi, şed kuşattı, “İlin 

Kalfası” yemenici Cihangir KALEMCİ’ye ve “İlin 
Çırağı” berber Adem DARICI’ya plaket verdi. 
Kendisine ise Vali Yerlikaya tarafından “Ahilik 
Hizmet Ödülü” verildi ve şed kuşatıldı, Fat-
ma ŞAHİN ise Bakan Tüfenkci’ye onur ödülü 
takdim etti. Daha sonra Tüfenkci, Almacı Pa-
zarı girişine Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yaptırılan “Ahi Duası Anıtı”nın açılışını gerçek-
leştirdi ve burada katılımcılara Ahi Pilavı ikram 
etti.

Tüfenkci, resmî törenin ardından Esnaf ve Sa-
natkârlar Odaları Birliğinin Gaziantep Valiliği 
ve Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla orga-
nize ettiği, Dülük Tabiat Parkı’nda düzenlenen 
Gaziantep Esnaf Buluşması programına katıl-
dı. Birlik Başkanı Ömer KÜSBEOĞLU Sayın Bü-
lent TÜFENKCİ’ye Gaziantep’te Ahiliğe verilen 
önemi anlatarak ilin kültürünü ve gelenekleri-
ni yörenin kendine has sıcak üslubuyla aktardı. 

Dargın esnafların barıştırılması ve zorda kalan 
esnafa destek verilmesi gibi konuların anlatıl-
dığı kente özgü “Esnaf Sahresi” oyununu ve 
müzik dinletisini izleyen Tüfenkci,  ardından 
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Ahilik Haftası Kutlamaları 
Merkez Yürütme Kurulu 
Toplantısı

Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği ge-
reğince her yıl Şubat, Mayıs, Ağustos ve 

Ekim aylarında olmak üzere yılda dört defa 
toplanan Ahilik Haftası Kutlamaları Merkez 
Yürütme Kurulu 25 Ekim 2017 tarihinde Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
İsmail YÜCEL’in başkanlığında toplandı. 

Toplantıda yurt genelinde kutlanan 30’uncu 
Ahilik Haftası Etkinlikleri görüşülerek illerden 
gelen etkinlik  raporları Kurul üyelerinin de-
ğerlendirmesine sunuldu.  Ayrıca, Esnaf ve 
Sanatkârlar Genel Müdürlüğünün Ahilik kap-
samında yıl boyunca yapmış olduğu etkinlikler 
hakkında Kurul üyelerine sunum yapıldı. Kurul 

üyeleri tarafından 2017 yılı içeresinde yapılan 
etkinliklerin bütçesinin kabul edildiği toplantı-
da sonraki yılın kutlama programının kapsamı-
nı belirlemek üzere Kurul üyelerinin görüşleri-
ne başvuruldu.

Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü tara-
fından üniversitelerde yapılan Ahilik Panelleri 
ile yine Genel Müdürlük tarafından çıkarılan 
Ahiname Dergisi hakkındaki memnuniyetlerin 
dile getirildiği toplantı dilek ve temennilerle 
sona erdi.  

”Ahilik Panelleri ile 
Ahiname Dergisi 
hakkındaki memnuniyetler 
dile getirildi.”
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Bilgilendirme 
Toplantıları

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sa-
natkârlar Genel Müdürlüğü, “Esnaf ve 

Sanatkârları Bilgilendirme Toplantıları” vası-
tasıyla Türkiye’nin dört bir yanında esnaf ve 
sanatkârlarla bir araya gelmeye devam ediyor. 
Bilgilendirme Toplantıları ile esnaf ve sanat-
kârların sorun ve talepleri yerinde dinleniyor 
ve alanında uzman kişilerin katılımı ile söz ko-
nusu sorun ve taleplere cevap veriliyor. 

Bugüne kadar üst düzey katılımla 15 ilimiz-
de Esnaf ve Sanatkârları Bilgilendirme Top-

lantıları düzenlendi. 28 Eylül 2017 tarihinde 

Hatay ilinde gerçekleştirilen Bilgilendirme 

Toplantısına Gümrük ve  Ticaret Bakanı Sayın 

Bülent TÜFENKCİ teşrif etti.

Esnafımız hayatını 
esnaf olarak bitirmesin. 
Esnafımızı tüccar, 
tüccarımızı sanayici, 
sanayicimizi de büyütüp 
ihracatçı yapalım. 
Adımlarımızı bu yönde 
atıyor, tedbirlerimizi bu 
yönde alıyoruz.

”

”
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Toplantı öncesinde beraberindeki heyet ile 
tarihî Uzun Çarşı’yı ziyaret ederek çarşı esna-
fının sorun ve taleplerini dinleyen Bakan Tü-
fenkci, Hatay’daki ticari hayatın nabzını tuttu. 
Çarşı ziyaretinden sonra Esnaf ve Sanatkârla-
rı Bilgilendirme Toplantısı’nın yapıldığı salona 
geçen Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada 
özetle şunları kaydetti: 

“Hatay bizim için önemli. Hatay’ı 5-6 yıl son-
ra çok farklı şekilde göreceğiz. Biz özellikle 
esnafımızın kalkınmasını istiyoruz. Esnafımız 
bu milletin omurgası, ekonominin de omur-
gası esasında. Esnafımızı büyütelim istiyoruz. 
Esnafımız hayatını esnaf olarak bitirmesin. 
Esnafımızı tüccar, tüccarımızı sanayici, sana-
yicimizi de büyütüp ihracatçı yapalım. Adımla-
rımızı bu yönde atıyor, tedbirlerimizi bu yönde 
alıyoruz. Huzurun olmadığı yerde ticaret de 
olmaz. Huzur olmazsa, kazandığınız paradan 
da haz, tat almazsınız. Bizim esnaf kardeşimiz, 

hep işini aşını büyütmenin derdinde olur. Bi-
zim derdimiz de esnafın işini, aşını büyütmek.”

Hatay Valisi Erdal ATA, Hatay Milletvekili 
Adem YEŞİLDAL, Antakya Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Hikmet ÇİNÇİN ve Hatay Esnaf 
ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Abdül-
kadir TEKSÖZ’ün de birer konuşma yaptığı 
toplantıya Hataylı esnaf ve sanatkârlar yoğun 
katılım gösterdi. 

Toplantıda; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, 
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefa-
let Kooperatifleri Merkez Birliği ve Halkbank 
temsilcileri tarafından, esnaf ve sanatkârların 
yararlanabileceği teşvik ve destekler ile fi-
nansmana erişim imkânları hakkında sunum-
lar yapıldı. Programın sonunda Bakan Tüfenkci 
bizzat Hataylı esnaf ve sanatkârların sorunla-
rını dinledi ve sorularını cevaplandırdı.
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Ahilik 
Panelleri 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanat-
kârlar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 

Ahilik değerlerinin yaygınlaştırılması ve bu kültü-
rün genç kuşaklara aktarılması amacıyla düzen-
lenen Ahilik Panelleri ile Ahilik kültür ve felsefesi 
üniversiteli öğrencilere anlatılmaya devam edili-
yor. Birincisi 21 Mart 2017 tarihinde Gaziantep 
Üniversitesinde, ikincisi 25 Nisan 2017 tarihinde 
Karadeniz Teknik Üniversitesinde gerçekleştirilen 
Ahilik Panelleri’nin üçüncüsü ise 29 Eylül 2017 
tarihinde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde 
gerçekleştirildi. 

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği panelin açılış 
konuşmalarını Hatay Esnaf ve Sanatkârlar Odaları 
Birliği Başkanı Abdulkadir TEKSÖZ, Mustafa Kemal 

Ahilik; ticari ve toplumsal 
ilişkilerde dürüstlüğü, 
iş ve meslek ahlakına 
saygıyı, hak ve hukuka 
riayet etmeyi, saygılı ve 
güler yüzlü olmayı temel 
ilke edinmiştir. 

”

”
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Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan KAYA ve 
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü Necmettin 
ERKAN yaptı. 

Erkan, konuşmasında Ahilik sisteminin kişiyi 
hem dünya meşgalesinde hem Ahiret yolunda 
doğruya, iyiye sevk ettiğini vurgulayarak şun-
ları ifade etti:

“Ahilik geleneği, Anadolu’nun Türk-İslam 
sentezi ile yoğurulmasında önemli bir yere 
sahiptir. Ahilik; ticari ve toplumsal ilişkilerde 
dürüstlüğü, iş ve meslek ahlakına saygıyı, hak 
ve hukuka riayet etmeyi, saygılı ve güler yüzlü 
olmayı temel ilke edinmiştir. Ahilik kültürünü 
tarihsel bir bakışla mazide bırakmak büyük bir 
yanılgıdır. Ahilik geçmişte kalmış bir kavram 
değil, bilakis geçmişten geleceğe ışık tutan 
bir milli değerdir. Bu düşünce ışığında Bakan-
lığımız; bir medeniyet projesi olarak Ahilik 
kültürünü tanıtmaya ve yaşatmaya, Ahilik de-
ğerlerini gelecek nesillere aktarmaya devam 
etmektedir. “ 

Konuşmaların ardından Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet KILINÇ’ın moderatörlüğünde dü-
zenlenen panele geçildi. Panel kapsamında; 

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali YA-
KICI “Toplumda Mesleki ve Ticari Ahlakın Oluşu-
munda Ahi Kıssalarının Etkisi” konulu, Mustafa 
Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bü-
lent ARI ise “Ahilik ve Hoşgörü” konulu konuş-
malarını yaptı.
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Esnaf ve 
Sanatkârlar 
Özelinde Sektör 
Analizleri

Esnaf ve sanatkârların faaliyet gösterdi-
ği sektörlerde detaylı analizler yaparak 

mevcut durumlarını ortaya koymak ve gele-
cek projeksiyonlarını çizmek üzere Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel 
Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Esnaf 
ve Sanatkâr Özelinde Sektör Analizleri Projesi 
kapsamında bugüne kadar “Deri, Giyim ve 
Ayakkabı”, “Makina, Taşıtlar ve Madenî Eşya”, 
“Gıda” ve “Ulaştırma” sektörlerinin analizleri 
tamamlandı. Toplam sekiz sektörden oluşan 
proje, kalan dört sektörün analizi kapsamında 
yürütülen odak grup toplantıları, büyük ölçekli 
şirket mülakatları, iyi uygulama örneklerinin 
araştırılması, anket çalışmaları ve yurtdışı 
incelemeleri faaliyetleri ile devam ediyor.

Bu bağlamda; Bakım, Temizlik ve Sağlık Hiz-
metleri Sektörü’nde 6 büyük şirket ziyareti, 
12 iyi uygulama örneği, 8 odak grup top-
lantısı, 18 esnaf ve sanatkâr ziyareti; Ağaç, 
Kâğıt ve Camdan Mamul Eşya Sektörü’nde 
12 büyük şirket ziyareti, 12 iyi uygulama 
örneği, 6 odak grup toplantısı, 21 esnaf 
ve sanatkâr ziyareti; Eğlence, Dinlenme ve 
Barınma Sektörü’nde 14 büyük şirket zi-
yareti, 8 iyi uygulama örneği, 6 odak grup 
toplantısı, 20 esnaf ve sanatkâr ziyareti; 
Elektrik ve İnşaat Sektörü’nde ise 12 büyük 
şirket ziyareti, 6 odak grup toplantısı, 27 iş-
yeri ziyareti, 4 iyi uygulama  ziyareti yapıldı.

Proje; odak grup 
toplantıları, büyük ölçekli 
şirket mülakatları, iyi 
uygulama örneklerinin 
araştırılması, anket 
çalışmaları ve yurtdışı 
incelemeleri faaliyetleri ile 
devam ediyor.

”

”
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5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Ku-
ruluşları Kanunu uyarınca dört yılda bir oda-

larda Ocak, Şubat ve Mart aylarında, Birliklerde 
Mayıs, Federasyonlarda Haziran ve Konfede-
rasyonda Eylül aylarında olmak üzere esnaf ve 
sanatkârlar meslek kuruluşlarının olağan genel 
kurul toplantıları yapılmaktadır. Esnaf ve sanat-
kârlar meslek kuruluşlarının olağan genel kurul 
toplantıları en son 2014 yılında yapılmış olup, 
2018 yılının olağan genel kurul toplantılarının 
yapılacağı yıl olması nedeniyle Gümrük ve Ti-
caret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Mü-
dürlüğü tarafından Genel Kurul toplantılarında 
görev alacak Bakanlık Temsilcisi ve Hükümet 
Komiserlerine yönelik eğitimler gerçekleştirildi. 

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Ku-
ruluşları Kanunu uyarınca, genel kurul top-
lantılarının geçerli olabilmesi için toplantılara 

katılacak Bakanlık Temsilcileri ve Hükümet 
Komiserlerinin Genel Müdürlük tarafından ve-
rilen eğitime katılıp, bu eğitim sonucunda ve-
rilen eğitim belgesini almaları gerekmektedir. 

Söz konusu eğitimler yurt genelindeki iller böl-
gelere ayrılarak verilmeye başlandı. Merkezleri 
Şanlıurfa, Malatya, Van, Sivas, Erzurum, Diyar-
bakır, Antalya, Denizli, İzmir Amasya, Sakarya, 
İstanbul Kayseri, Zonguldak, Trabzon, Adana, 
Balıkesir, Bursa, Ankara, Konya olmak üzere 
81 ili kapsayan 20 bölgede Ticaret İl Müdürlü-
ğü ve Kaymakamlık personeline bu kapsamda 
eğitimler verildi. Genel Müdürlük personelince 
verilen eğitimlerde; yürürlükte olan mevzuat, 
gerçekleşen yönetmelik değişiklikleri, genel 
kurullarda karşılaşılan durumlar, genel kurulla-
ra ilişkin uyulması gereken hususlar ve uygu-
lamada karşılaşılan sorunlar ile ilgili yapılması 
gerekenler anlatıldı.

Bakanlık Temsilcileri ve 
Hükümet Komiserleri Eğitimi

Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü tarafından esnaf ve 
sanatkârlar meslek kuruluşlarının 2018 yılı olağan genel 
kurullarına ilişkin eğitimler yurt genelinde verildi.
”

”
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5. Esnaf ve 
Sanatkârlar 
Şurası 1. İcra 
Kurulu Toplantısı

4. ve 5. Esnaf ve 
Sanatkârlar Şurası 
kararlarına ilişkin 
yapılan çalışmalar ve bu 
çalışmalar neticesinde 
yaşanan gelişmeler 
hakkında Kurula bilgi 
verildi.

”

Esnaf ve Sanatkârlar Şurası Yönetmeliği uya-
rınca görevini yürüten Esnaf ve Sanatkârlar 

Şurası İcra Kurulu’nun birinci toplantısı 30 Kasım 
2017 tarihinde gerçekleştirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yar-
dımcısı İsmail YÜCEL’in başkanlık ettiği Kuru-
la;  Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü Nec-
mettin ERKAN, Daire Başkanı Çağatay Yasin 
KARABOĞA, TESKOMB Genel Başkan Vekili 
Ömer GÜMÜŞ, TESK Genel Başkan Vekili Fev-
zi APAYDIN, TESK Genel Sekreteri Naci SUL-
KALAR, Halk Bankası Genel Müdür Yardım-
cısı Levend TORUSDAĞ, Halk Bankası Esnaf 
Bankacılığı Daire Başkanı Ahmet ERDOĞAN, 
İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Baş-
kanı Zekeriya MUTLU,  Ankara Sosyal Bilimler 
Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet 

BARCA ile Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdür-
lüğünde görevli Gümrük ve Ticaret Uzmanları 
katıldı. 

Toplantıda Daire Başkanı Çağatay Yasin KA-
RABOĞA, 4. ve 5. Esnaf ve Sanatkârlar Şurası 
kararlarına ilişkin Esnaf ve Sanatkârlar Genel 
Müdürlüğünce yapılan çalışmalar ve bu çalış-
malar neticesinde yaşanan gelişmeler hakkın-
da Kurula bilgi verdi. 

İcra Kurulu üyeleri, Şura kararları çerçevesinde 
yürütülen çalışmalar ile esnaf ve sanatkârlara 
yönelik Hükümet tarafından atılan adımlara 
ilişkin görüş ve önerilerini ifade etti.

”
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TESK’in yapılanmasında Ahilik teşkilatının 
etkileri nelerdir?

Ahilik felsefesi, tarihimiz boyunca belli de-
ğerlere sahip bir toplum düzeni oluşturarak 
yaratıcı ve üretken bir insan tipi geliştirmiştir.  
Ahiler, yaşadıkları toplumsal çevrelerde her 
zaman ilk adımı atmış, sorunlarını çözmede 
kendi öğrenme becerisini harekete geçirebil-
miştir. Ahi teşkilatlanmaları kendi  eğitim sis-
temini oluşturarak teknik, ekonomik ve sosyal 
birikimini çağın değişimine göre geliştirerek, 
yeni kuşaklara aktarma ve yaşatma becerisini 

gösterebilmiş modern ve dinamik örgütlen-
melerdir.  

Tüm bu saydıklarım çerçevesinde Ahilik kültü-
rünün tarihimizde sosyal, kültürel ve toplum-
sal yaşamımızın belirleyicisi olduğunu hatır-
latmak isterim. Bir teşkilatın varlığını yüzyıllar 
boyunca devam ettirebilmiş olması,  onun te-
mel özelliklerinin çok güçlü ve rasyonel oldu-
ğunu ortaya koymaktadır. 

Bu bağlamda, Türkiye’nin en büyük meslek 
kuruluşlarından biri olan TESK, Anadolu topra-

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Genel Başkanı

Bendevi PALANDÖKEN

Esnaf ve Sanatkârlar Şuralarında alınarak hayata geçirilen 
kararlar sayesinde esnaf ve sanatkârlarımızın birçok önemli sorunu 
çözüme kavuşturulmuştur. 
”

”
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ğının en derinlerine kök salmış Ahiliğin o mu-
azzam gövdesinde filizlenmiştir. Ahilerin kur-
duğu esnaf ve sanatkâr birliklerinin koyduğu 
ana kurallar, daha sonra bu alanda hazırlanan 
kanunnameler, tüzüklerin temelini oluştur-
muştur. Bugünkü TESK camiası da, bu ağacın 
modern Türkiye’deki uzantısıdır. Bu anlamda 
esnaf ve sanatkâr teşkilatı olarak kendimizi 
Ahilik teşkilatının günümüze yansıması olarak 
kabul ediyoruz.

Günümüzde Ahiliğin yaşatılması için neler 
yapmaktasınız?

TESK olarak Ahilik felsefesini 21. yüzyıla ta-
şıyacak sentezi ve vizyonu oluşturma çabası 
içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Yüz-
lerce yıl önce Anadolu topraklarında ecdadı-
mız tarafından yaratılan bu olağanüstü ku-
rumun, günümüz iş dünyasına ve gençlerine  
geniş görüşlülük, coşku ve cesaret kazandır-
ması için tarihin tozlu rafları arasında unutul-
masına izin vermek istemiyoruz.  

TESK, Ahi geleneğini gelecek kuşaklara aktar-
mak ve bu değerleri günlük hayatımızda ya-
şatmak için üzerine düşen ağır sorumluluğun 
hep farkında olmuştur. Esnaf ve sanatkârlar 
camiası olarak, tüm teşkilatımızla birlikte her 
yıl ülkemizin 81 ilinde kutlanan ve esnaf bay-

ramı olarak da nitelendirebileceğimiz Ahilik 
Haftası etkinliklerinin coşkulu geçmesi için 
çalışıyoruz. 

TESK, Ahi geleneğini gelecek 
kuşaklara aktarmak ve bu 

değerleri günlük hayatımızda 
yaşatmak için üzerine düşen 

ağır sorumluluğun hep farkında 
olmuştur.

Tüketici hakları, sivilleşme, ticarette arabu-
luculuk, mesleki örgütlenme, üründe kalite 
gibi kavramları Ahilikte keşfeden Batı, bugün 
ulaştığı kalite standardını koruma adına bu 
değerlere sıkı sıkıya sarılmış durumda. Bizler 
ise toplumsal hafızamız silinmiş gibi bu kültü-
rü hatırlamıyor ve birçok alanda Batı’yı örnek 
alarak kendimizi düzeltmeye çalışıyoruz. Biz 
esnaf ve sanatkârlar bu nedenlerin de etkisiy-
le Ahilik Haftası’nı çok önemsiyoruz. 

Ahilik kültürünü ve temel değerlerini yaşat-
mak, genç kuşaklara aktarmak için yapılan 
tüm çalışmalarda elimizi taşın altına koyuyo-
ruz. Bu alanda ilgili kuruluşlarla protokoller ya-
pıyoruz ve ADAPTESK gibi büyük çaplı projeler 
yürütüyoruz. 

Ecdadımızın bize miras bıraktığı bu yüce kültür 
ve felsefeyi; çağın önümüze koyduğu değişi-
mi de dikkate alarak, daha da geliştirip yaşat-
maya gayret gösteriyoruz.

Hükümetin esnaf ve sanatkârlara ilişkin 
çalışmalarını nasıl görüyorsunuz? 

Hükümetimiz ile kurduğumuz olumlu ve ya-
pıcı diyalog ve işbirliğinin de katkısıyla esnaf 
ve sanatkârlarımızın sorunlarının çözümleri-
ne yönelik Hükümetimiz tarafından esnaf ve 
sanatkârlarımızı rahatlatan yararlı çalışmalar 
yapılmaktadır.

”

”
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Esnaf ve sanatkârlarımızın mevzuattan 
finansmana, mesleki eğitimden vergiye, 
sosyal güvenlikten yenilikçiliğe her türlü 
sorununun istişare edildiği en önemli plat-
form Esnaf ve Sanatkârlar Şurası’dır. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle 2014 yılında 
dördüncüsü, 2016 yılında ise beşincisi ger-
çekleştirilen Esnaf ve Sanatkârlar Şuraları; 
gerek teşkilatımız gerekse kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından en üst düzeyde katı-
lımla gerçekleştirilmektedir. Her iki Şura’ya 
da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılım gös-
termiş olması camiamız için son derece an-
lamlıdır. 

Esnaf ve Sanatkârlar 
Şuralarında alınarak hayata 
geçirilen kararlar sayesinde 
esnaf ve sanatkârlarımızın 

birçok önemli sorunu çözüme 
kavuşturulmuştur. 

Söz konusu şuralarda alınarak hayata geçirilen 
kararlar sayesinde esnaf ve sanatkârlarımızın 

birçok önemli sorunu çözüme kavuşturulmuş-
tur. 

Yapılan düzenlemeler ve bunların esnaf ve 
sanatkârlara sağladığı faydalar hakkında bil-
gi verir misiniz?

Hükümetimiz ile esnaf ve sanatkârlar camia-
mızın karşılıklı anlayışa dayanan işbirliği netice-
sinde yakın dönemde esnaf ve sanatkârlarımız 
lehine birçok adım atıldı. 

Örneğin, esnaf ve sanatkârların sigorta prim ve 
vergi borçlarının yapılandırılmasına imkân tanın-
dı. Borcunu yapılandıran, ancak süresinde öden-
mediği için yapılandırması bozulan esnafımıza 
süre uzatımı yapılarak bir hak daha verildi.

Emekliliğe hak kazanmış olan ancak sigorta prim 
borçları nedeniyle emekli olamayanlara sigorta 
prim kredisi kullandırıldı.

Basit usule tabi esnaf ve sanatkârlarımızın yıllık 
kazançlarının 8.000 TL tutarındaki kısmının ver-
gi dışı bırakılması uygulaması çerçevesinde 770 
bin’e varan basit usuldeki esnafımızın yaklaşık 
600 bin’i 2017 yılında gelir vergisi yükünden 
kurtuldu.

”

”
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Zorunlu trafik sigortası primlerine tavan fiyat 
getirilmesi ile şoför esnafımızın yüksek tutarlar-
da sigorta primi ödemesinin önüne geçildi. 

Gerçek usûlde vergiye tabi esnaf ve sanatkârla-
rımızın tekrar basit usûle dönebilmelerine imkân 
sağlandı. Bu çerçevede basit usûlde vergiye tabi 
esnaf ve sanatkâr sayısı 77 bin kişi artarak 770 
binlere ulaştı.

Ayrıca gerek piyasalardaki daralma gerekse yo-
ğun rekabet ortamı nedeniyle zorluklar yaşayan 
esnaf ve sanatkârlar tarafından KOSGEB’in Sıfır 
Faizli İşletme Kredisi büyük bir ilgi ile karşılandı. 
Bu çerçevede, 460 bin KOBİ ilk yılı ödemesiz, 3 
yıl vadeli, 50 bin liraya kadar faizsiz kredi deste-
ğinden yararlandı.

Finansmana erişimde sorun yaşayan esnaf ve 
sanatkârlarımız yoğun olarak Esnaf ve Sanat-
kârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle 
Hazine destekli Halkbank kredisinden yarar-
lanmaktadır. Halkbank tarafından kaybolmaya 
yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren, 
ustalık belgesine sahip ve girişimci esnaf ve 
sanatkârlara faizsiz kredi verilmeye devam edil-
mektedir. 

Kredi borcunu ödeyememiş, çeki yazılmış, sene-
di protesto edilmiş esnafımızın dört gözle bekle-
diği sicil affı çıkarılarak uygulamaya konuldu.

Hurda teşviki uygulaması yasalaştı ve yürür-
lüğe girdi.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda önemli ge-
lişmeler sağlandı, 50’den az çalışanı olan ve az 

tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için, işyeri hekimi 
ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma veya bunlardan 
hizmet alma yükümlülüğüne dair düzenlemenin 
uygulanması 1 Temmuz 2020 tarihine kadar er-
telendi.

50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta 
yer alan işyerlerinde işverenler veya vekillerinin 
iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenebilme-
lerine olanak sağlandı.

Borç yapılandırılmaları, vergi düzenlemeleri, sicil 
affı uygulaması ve verilen faizsiz krediler esnaf 
ve sanatkârlarımızı rahatlattı ve onların işlerini 
çevirebilmesine katkı sağladı.

Size göre esnaf ve sanatkârların gelecekten 
beklentileri nelerdir?

Esnaf ve sanatkârlarımızın en önemli ve öncelikli 
beklentisi, milletimizin birlik beraberliği ve ülke-
mizin bütünlüğü içerisinde huzurlu ve güvenli bir 
ortamda mesleklerini icra etmektir. 

Temennimiz, siyasi ve ekonomik istikrarın sür-
düğü bir ortamda işimizi yaparak üretime ve 
istihdama ve dolayısıyla ülkemizin büyümesine 
ve gelişmesine katkıda bulunmak, ailelerimiz ile 
birlikte daha mutlu, daha huzurlu ve refah içinde 
bir yaşam sürmektir.

Esnaf ve sanatkârlarımızın en 
önemli ve öncelikli beklentisi, 

milletimizin birlik beraberliği ve 
ülkemizin bütünlüğü içerisinde 
huzurlu ve güvenli bir ortamda 

mesleklerini icra etmektir. 

Ülkemizin, bugün içinde bulunduğu sıkıntıları 
elbirliği ile aşacağımıza, esnaf ve sanatkârla-
rımızın sorunlarına işbirliği ve karşılıklı anlayış 
içerisinde çözüm bulacağımıza inanıyor, sorun-
larının çözümü ile birlikte esnaf ve sanatkârla-
rımızın geleceğe daha iyi bakacaklarını ve bek-
lentilerinin daha olumlu olacağını umuyorum.

”

”
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Biz Demeyi 
Öğrenmek

İktisadi sistemler ve ikti-
sadi zihniyetler genel-

likle insan hayatının tek 
bir tarafını yani dünyevi 
ihtiyaçlarını tan-
zim etme üzerine 
yoğunlaşmıştır. 
Oysaki insan tek 
taraflı bir varlık 
değildir. Sadece maddi ihtiyaçlarının karşılan-
ması insanı mutlu etmek için yeterli değildir. 

İnsan sosyal bir varlıktır. Toplumsal rolü açısın-
dan insan maddi ve manevi dünyasını denge-
leyebildiği ölçüde hem kendi iç huzuruna, hem 
de toplumun huzuruna hizmet eder. Kendiyle 
barışık insan maneviyatı güçlü, bu dünyaya 
niye geldiğini idrak eden, yaptığı her işte insa-
nı esas alan, dolayısıyla çevresine her tavrıyla 
örnek teşkil eden bir varlıktır. İnsanoğlu kendi-
ni tanımaya başladığı andan itibaren nefsiyle 
boğuşan varlık olarak ömür boyu bir mücade-
lenin içine girmektedir.

Maneviyattan hızla uzaklaşan insanlar sıkça 
nefsine yenik düşerek bu dünyada bir yere 
gelebilmek için bencilleşir ve diğer insanların 
kendi üzerindeki hakkını, hukukunu gözden 
ırak tutar. Bu durum öncelikle insanın yakın 
çevresine sonra ise bütün topluma zarar verir. 
Böylece toplumda birlik ve beraberlik sarsılır. 
Bu durum salgın bir hastalık gibi çok çabuk 
toplumun diğer katmanlarına sirayet eder. 
Eğitimden iktisadi hayata kadar her alanda 
insanların ortaya koyduğu davranış biçimleri 
eğer sağlıklı olmazsa yani bu dünyayla öteki 
dünya arasındaki denge kurulamazsa bu ahla-
ki çöküş toplum içinde çürümeyi beraberinde 

“Akı” kelimesinden gelen Ahilik, eli açık demektir ve 
öncelikle insanların gönlüne akmak, onları manevi 
yönden fethetmek amacıyla teşkilatlanmanın adıdır.

Prof. Dr. Mehmet ŞAHINGÖZ
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getirir. İnsanları bir arada tutan iktisadi alışve-
rişleri değil, ilişkilerinde esas aldıkları manevi-
yattır. 

“Akı” kelimesinden gelen Ahilik, eli açık de-
mektir ve öncelikle insanların gönlüne akmak, 
onları manevi yönden fethetmek amacıyla 
kurulan bir teşkilatlanmanın adıdır. Bu teşkilat, 
toplum bünyesinin sağlığı açısından çok bü-
yük önem taşımaktadır. 

Ahilik sisteminde bir malın üretiminden tüke-
timine kadar her safhasında o müessesede 
çalışanların tamamı sorumludur. Dolayısıyla 
yamak, çırak, kalfa ve ustalar arasında sorum-
luluk bilinci üst seviyeye çıkmış ve otokontrol 
sağlanmıştır. Son günlerde kalite yönetimi 
veya toplam kalite yönetimi diye adlandırdı-
ğımız denetime dayalı güvenli ve kaliteli mal 
oluşumunu Ahilik sisteminin getirdiği ilkelerle 
sağlamak çok zor değildir. Her türlü işi kayıt al-
tına almayı bir kural hâline getiren Osmanlı’ya 
has bu tutum, Ahilik olarak ortaya çıkmış ve bu 
teşkilatlanma ait olduğu coğrafyaya tutunma 
ve orayı ebedî yurt yapma konusunda büyük 
kolaylık sağlamıştır. Açılacak dükkânların ya da 
işyerlerinin sayısının belirlenmesi, yeni açıla-
cak yerlere izin verilmesi, esnaf birlikleri tara-
fından kararlaştırılırdı. Her dükkândan sorumlu 
bir usta vardı. Ayrıca mal üretiminin de kuralları 
konmuştu. İhtiyaca göre planlı bir iktisadi ya-
pıyı oluşturan ve böylece toplumdaki işsizlik 
vb. huzursuzlukları azaltan veya ortadan kal-
dıran Ahilik sistemi topluma ait olma duygu-
sunu da üst seviyelere çıkarıyordu. Toplum 
içinde birlikte yaşama kültürü birtakım kurallar 
gerektirir. Kimsenin hürriyeti bir diğerinin hür-
riyetine engel olmamalıdır. Dolayısıyla toplum 
hayatında ahlakın iyi yerleşmesi gerekir. Hem 
devlet hem de nüfusun büyük çoğunluğunu 
oluşturan esnaf ve sanatkarlar, kuralları düz-

gün oluşturmalı ve bu kuralların herkese karşı 
adil bir şekilde uygulanmasını sağlamalıdır. 

İçinde kadıların da yer aldığı Ahilik sistemi, 
devletin gözetiminde bir teşkilatlanma olduğu 
için esnaf ve sanatkârın ahlaki temeller üze-
rinde çalışması ve bu düzeni bozanlara asla 
müsaade edilmemesi gerektiğini herkese his-
settiriyordu. Bu yüzden hileli mal üreten, yan-
lış işler yapan veya eksik mal tartanlar önce 
ikaz edilir, eğer tutumunu değiştirmiyorsa o 
esnafın pabucu çıkartılıp dama atılır ve dükkâ-
nı kapatılırdı. “Pabucu dama atılmak” deyimi de 
buradan gelmekteydi. Bu anlayışla toplum dü-
zeni, güven ve insanların ruh sağlığı her şeyin 
üzerinde tutuluyordu. 

Günümüzde tüketicinin korunması için yapılan 
birtakım çalışmalar nasıl insanımızı koruma-
yı amaçlıyorsa ve tüketici haklarını koruma 
dernekleri gibi kuruluşlar oluşuyorsa geçmiş-
te de aynı vatanın sahipleri yani vatandaşlar 
korunuyordu. Pazarda, çarşıda satılan malların 
fiyatını belirleyen Ahilik teşkilatı hem üretici 
hem de tüketiciyi koruyordu.

Ahilikte kalite ve güven anlayışı üzerinde en 
çok durulan ve son derece hassas bir konudur. 
Kalite için öncelikle bilgi, sistemli çalışma ve 
doğru planlama gereklidir. Üretimde standart-
ları oluşturmak da bunun en önemli parçasıdır. 
Bir de buna şahsiyeti eklemek gerekir. İyi ve 
kaliteli işi şahsiyetli kişilerin ortaya koyabile-
ceği açıktır. Zira eğri adamın doğru iş yapması 
mümkün değildir. Dolayısıyla Ahilikte öncelikle 
bireylerin doğru, dürüst, şahsiyetli ve bilgi-
li olmaları esastır. Şahsiyetli insan ahlaklıdır, 
sözünün eridir, kul hakkına riayet eder, işini iyi 
yapar. Toplumun en önemli kesimini oluşturan 
esnafın bu nitelikleri haiz olması, sosyal haya-
tın ve toplum düzeninin de teminatıdır. 
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Ahilikte kişinin kabiliyetine göre iş yapması en 
temel ilkelerden biridir.  Kişinin kabiliyeti doğrul-
tusunda çalıştırılması, iş seçimi ve iş bölümünün 
doğru yapılması ve işin ehline verilmesi çalışma 
hayatında en çok dikkat edilmesi gereken hu-
suslardır. Hem iş hayatının sağlıklı gelişmesi hem 
de çalışan bireylerin iç huzuru ancak bu şekilde 
mümkün olabilir. Bireysel farklılıkları göz önüne 
alan ve iş hayatını buna göre düzenleyen Ahilik 
felsefesi, insana ve insanın yeteneklerine değer 
vermenin ve toplumun huzurunu sağlamanın 
teminatıdır. 

Ahilik felsefesi, bireylerin mutluluğunun toplu-
mun huzurundan geçtiğine inanıyordu. Bu yüz-
den Ahiler “Ben, sen, o yok biz varız.” diyorlardı. 
Biz yani toplum. Bu anlayış, bencilliği hor gör-
mekte ve insanlar arasında paylaşma kültürünü 
yaygınlaştırarak toplumda çatışmayı azaltıp sev-
gi ve saygıyı hâkim kılmaktaydı. 

Ahilikte sevgi ve saygı öyle önemliydi ki, çalışma 
hayatında işi bilen bütün bildiklerini yeni öğre-
nene aktarıyor, işi yeni öğrenen de öğreticisine 
ömür boyu vefa gösteriyordu. Böylelikle çalışan-
larda meslek sevgisi, insan sevgisi, kendinden 
sonrakini yetiştirme isteği yerleşiyordu. Ahilikte 
uzun zaman süren eğitim döneminde sabır duy-
gusu gelişmekteydi. Bu da bireyin olgunlaşması-
nı ve karşılaştığı güçlüklere karşı dayanıklı olma-
sını sağlıyordu. 

Sabır sayesinde bir işte yoğunlaşmak ve sebat 
etmek mümkün olabilmektedir. Ahiliğin teme-
linde sabırlı olmak ve sadakat önemlidir. Sadelik 
ve mütevazı olmak da temel davranış biçimlerin-
dendir. Bu meziyetler bireyin iç ve dış dünyasıyla 
sağlıklı ilişkiler kurmasına yardımcı olur. Güvenilir 
olmanın temelinde de bu duygular yatmaktadır. 

İsraftan kaçınan, bilgiye ve yeteneğe önem ve-
rerek kaliteli üretim yapılmasını sağlayan, toplu-

mu düşünen sabırlı ve çalışkan bireyler yetiştiren 
Ahilik anlayışı, menfaatçiliği ortadan kaldırıp ikti-
sadi ve sosyal alanda güveni tesis etmekteydi. 
Bu durum, toplumun birbirine daha sıkı kenet-
lenmesine ve millî birliğin tesisine çok önemli 
katkılar sağlamaktaydı. 

İşi olmayanın Ahilik teşkilatına giremiyor olma-
sı, çalışmanın ve üretken olmanın, bu dünyada 
mutlaka eser vermenin önemsenmesi, siftah 
etmeyen esnafa müşteri gönderilmesi, karşılık-
sız yapılan yardımlar gibi anlayışlar, fakirliği azal-
tıyor veya ortadan kaldırıyordu. Sosyal adaletin 
sağlanması, hiç kimsenin kendini sahipsiz ve 
korumasız hissetmemesini sağlıyordu. Bireyi ve 
devleti yaşatma ilkesi, toplumda birlik şuurunu 
geliştiriyordu. Bu birlik şuuru, ülkede ve dünyada 
meydana gelen iktisadi ve sosyal krizleri en az 
zararla atlatmanın da teminatıdır.  Ahilik anlayışı 
yalnızca şehirlerde yaşamamakta, köylere kadar 
ulaşmaktaydı. Toplum hayatında çok önemli yeri 
olan birlikte çalışma ve dayanışma ruhunun gös-
tergesi olan imece usulü, Ahiliğin köydeki teza-
hürüydü.  

Sonuç olarak; insanlar toplum içinde yaşadığı sü-
rece kendini iktisadi bir hayatın içinde bulacaktır. 
Önemli olan insanın madde ve mânâ dengesini 
kurarak sosyalleşmesini sağlamasıdır. Bu da, Ahi-
liğin temel ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalarak ger-
çekleşebilir. Toplum hayatı ve insanlığın huzuru 
için ben değil, biz demeyi öğrenmek gerekir.
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iktisadî ve içtimaî birçok bakımdan iz bı-
rakmıştır.  Bıraktığı bu izlerden dolayı da gü-
nümüzde de üzerinde konuşulan, tartışılan ve 
araştırmalar yapılan bir kurum olmaya devam 
etmektedir. Ahilik kurumunun tarihte ortaya 
koyduğu bu fonksiyonlar içerisinde sosyal 
alanlar son derce önemlidir.  

Bilindiği gibi XIX. yüzyılının ilk yarısına kadar 
bütün İslâm devletlerinde yurttaşların eğitim 
ve sağlık hizmetleri ile ekonomik durumları 
devlet görevleri dışındaydı. Devlet kendini, 
sadece sınırların korunması ve iç güvenliğinin 
sağlanması ile görevli sayıyordu. İç güvenlik 
bile çoğu zaman türlü nedenlerle her zaman 
yeterince sağlanamazdı. Bu nedenle Ahilik 
Anadolu’da çok yönlü ve çok amaçlı bir kurum 
olarak gelişti. Haber alma ve taşıt araçlarının 
ilkel ve yetersiz olduğu can ve mal güvenli-
ğinin pek bulunmadığı o çağlarda başka yer-

lerden gelenlerin konaklatılıp ağırlanması çok 
önemliydi. Taşıt bulmak, han, lokanta bulmak, 
büyük şehirlerde bile zordu.

Ahiliğin kurulduğu ve geliştiği 13. yüzyılda 
devletin fonksiyonları Anadolu’nun muhte-
lif bölgelerinde yaşayan milyonlarca Türk’ün 
eğitimini sürdürecek bir yapılanmaya sahip 
değildi. Zaten devletin geniş olarak kamu eği-
timini üstlenmesi Avrupa da dahil 18. yüzyılda 
kısmen başlayarak 19. yüzyılda gerçekleşmiş,   
sadece eğitimle ilgili ve görevli olarak devlet 
kurumsallaşmasında müstakil bir kurumun 
varlığı ancak bu süreçte geçerli olabilmiştir. 

Ahilik ve 
Eğitim

13. yüzyıl ve sonrasındaki yüzyıllarda halkın 
eğitim ihtiyacının önemli bir bölümünü ahilik 
teşkilatının bulunduğu yerlerde bu ocaklar 
vermekteydi.

Prof. Dr. Mehmet GÜÇLÜ 
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Devlet tarafından kamu eğitiminin yaygın 
olarak verilemediği 13. yüzyıl ve sonrasındaki 
yüzyıllarda halkın eğitim ihtiyacının önemli bir 
bölümünü Ahilik teşkilatları karşılamaktaydı. 
Anadolu’ya yeni gelmiş olan ve henüz önemli 
bir bölümü yerleşik olamadığından dolayı da 
bir eğitime tabi tutulamayan toplulukların 
çeşitli eğitimleri bu ocaklar tarafından sağ-
lanmaktaydı. Esas itibariyle bir zanaat/esnaf 
ocağı olmasına rağmen Anadolu’ya yeni gel-
miş ve bu topraklarda var olma mücadelesi 
veren büyük bir toplumu kuşatmaya çalışan 
bir ocaktır. Bu vesile ile insan merkezli olan ve 
bu çerçevede nitelikli insan yetiştirme çabası 
içinde olan bir eğitim yuvasıdır. Ahilik teşkilat-
ları, Anadolu’ya gelmiş insanları, oluşturduğu 
ortam içerisinde çeşitli açılardan eğitmiş ve 
topluma daha faydalı bireyler hâline getirmiş-
tir.  

Eğitimin amacı nitelikli insan yetiştirmektir. 
Bu çerçevede Ahi zaviyeleri o dönemde  top-
lumun eğitimini üstlenmiş gönüllü sivil top-
lum kurumlarıdır. Şimdiki Halk Eğitim Merkez-
lerinin yürüttüğü görevi gayr-i resmî olarak 
yürütmekteydi. Ahi teşkilatı iş bilir ve ahlaken 
olgunlaşmış insanlar yetiştirerek buradan 
güçlü bir toplum oluşturmayı temel amaç ola-
rak belirlemişti. Yani kısaca, Ahi teşkilatı ideal 
bir insan tipi ve ideal bir toplum oluşturmayı, 
böylece ideal bir toplumsal sistemi kurmayı 
amaçlamaktaydı. 

Ahilikte eğitim çoğunluk itibariyle anlatıma 
dayalı idi. Bu eğitim içinde sadece kılıç ve si-
lah eğitimi uygulamalı eğitimdi. Ahilik çerçe-
vesinde yürütülen eğitim ahlaken ve mesleki 
açıdan olgun olmayı ve askeri olarak eğitim 
vermeyi hedeflemekteydi. Yürütülen eğitim 
bu noktaların sadece birini ya da ikisini değil, 
her üçünü de vermeyi hedeflemekteydi. Di-

ğer taraftan uygulama ve iş başında alınan 
eğitim ile iş sonrasında zaviyede verilen eği-
timin birbiriyle uyumlu ve birbirini tamamlar 
mahiyette olması gerekmekteydi. Eğitim üc-
retsiz olup zaviyelerde dersler yetkili kişiler 
tarafından verilmekteydi. Zaviyelerde eğitim 
veren kişilere “Muallimin ahi” veya “emir” veya 
“pir” denmekteydi. Ayrıca şehrin kadısı ve mü-
derrisler de ders vermekteydi.

İşte devlet sisteminin kamu eğitimini üstlen-
mediği o yüzyıllarda bu görevin önemli bir kıs-
mı Ahi teşkilatları tarafından yerine getirildi. 
Ahi ocağı Türk insanını mesleki, ahlaki ve dinî 
olarak çeşitli açılardan donatacak şekilde ele 
aldı ve eğitimi üstlendi. Ahilikte bireyler çırak-
lıktan başlayarak daha küçük yaştan itibaren 
başlayarak insan ömrünün uzun süren kıs-
mında eğitimini sürdürmekteydi.  Gerek Sel-
çuklu gerekse Osmanlı dönemlerinde özellikle 
çıraklıktan başlayarak daha ileriki yaşlardaki 
yetişkin eğitiminin önem kazanmasında ve 
yetişkinlerin eğitimine katkı sağlayan ku-
rumlar arasında Ahiliğin önemli bir yeri vardır. 
Ahilik teşkilatının üyelerine mesleki bilgilerin 
yanı sıra, dinî, ahlakî eğitim ile askerî eğitim 
olmak üzere üç eğitim bir arada verilmektey-
di. Böylece Ahilik gerek dünya gerekse ahiret 
hayatı için gerekli olan mesleki, ahlaki ve dinî 
konularda çeşitli bilgileri üyelerine kazan-
dırarak ideal bir insanda olması gerektiğini 
düşündükleri bütün eğitimleri mensuplarına 
kazandırmayı amaçladı.

Ahilikte mesleki dereceler, yamak, çırak, kal-
fa, usta olmak üzere dört kademe idi. Ahi 
birliklerinde, bir gencin meslek yaşamının ilk 
kademesi yamaklıktır. En çok 10 yaşında olan 
çocukların, velisi tarafından bir sanat öğren-
mek amacıyla ustaya verilmesiyle yamaklık 
dönemi başlardı. Bir esnafa yamak olabilmek 
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için, 10 yaşından küçük olmamak ve işe deva-
mının velisi tarafından sağlanması gerekirdi. 
İki yıl parasız ve sürekli yamaklık edenler özel 
bir törenle çıraklığa yükselirdi. Çıraklar, sana-
ta henüz girmiş ve çok kez, ücretsiz çalışan 
heveslilerdir. Çırağın görevleri, temizlik işleri-
ni yapmak, öteberi taşımak, haber götürmek, 
dükkân ve zaviyeye düzenli devam etmek, 
dükkân ve zaviyelerde gösterilen sanat ve 
dersleri bellemek, temiz giyinmek, dürüst ha-
reket etmekti.     

Çıraklık ve yaygın eğitimin ilk uygulanışı Ba-
tı’dan önce Osmanlı coğrafyasında Ahilerin 
sayesinde gerçekleşmiştir. Ahi teşkilatına 
mensup olanlar toplumun ihtiyaç duyduğu 
sahalarda eğitilirdi. Ürettikleri malın kaliteli 
olabilmesi için bu ocaklarda meslek eğitimi 
ile ilgili seminerler verilir ayrıca eğitimin da-
yandığı kurallara sıkı sıkıya bağlı kalmaları 
sağlanırdı. Eğitimde çocukların ve gençlerin 
mesleki eğitimleri öncelikli olmakla birlikte 
zaman zaman yetişkin eğitimi de söz konusu 
olmuştur. Yaş sınırlaması söz konusu olmamış, 
ileriki yaşlarda olanlar da bu ocaktaki eğitime 
zaman zaman dâhil edilmişlerdir.   Ahi teşki-
latı mensuplarının toplumda ihtiyaç bulunan 
bir meslek sahibi olmaları teşvik edilerek, ha-
tasız, hilesiz mal üretmeleri sağlanmış ve bu 
malı da geçimlik bir kâr elde ederek satmaları 
istenmiştir.  

Ahilik kurumunun meslek eğitiminde işba-
şında eğitim, yani usta çırak münasebetleri 
çerçevesinde bir eğitim yapılmaktaydı. Ocağa 
giren ve çırak statüsünde kabul edilenler bir 
ustanın yanında mesleğin uygulamalarını de-
falarca izleyerek inceliklerini öğrenir ve belli 
bir aşamaya gelindiğinde usta çırağından işi 
yapmasını ister. Diğer değerler eğitimi ve ku-
rallara riayet ettiği de anlaşılan çırak, yapılan 

şed kuşanma töreni ile kalfalık statüsüne ka-
vuşur. Bu işler kalfalıktan ustalığa geçiş için 
de aynıdır. Kalfa yanında eğitim aldığı ve ça-
lıştığı usta tarafından olgunlaştığı kabul edil-
diği takdirde ona icazet verir ve kalfa artık bir 
usta olarak kendi işyerini açabilir. Ahlakî eği-
tim yöntemleri arasında da yer alan bu yön-
tem, meslek eğitiminde de geçerlidir. 

Ahilikte genel eğitimle meslek eğitimi bir 
bütünlük içerisinde ele alınarak uygulan-
maktadır. Başka bir ifadeyle, bir terbiye oca-
ğı olan zaviyelerde genel eğitim yapılırken, 
çalışma-iş hayatında da meslek eğitimi sür-
dürülmekteydi.  Meslek eğitimi işyerinde ve 
atölyelerde verilirdi. Yani kurumsal bilgilerden 
çok, uygulamalı bir meslek eğitimi söz konu-
su idi.  Bu öğretim, taklide dayalı, yaparak ve 
yaşayarak bir öğrenme idi. İşyerleri eğitim ve 
öğretime uygun ortamlardı. Her usta, çırağına 
sanatının bütün inceliklerini ve sırlarını öğret-
mek zorunda idi.

Mesleki eğitimde izlenen yöntemde ise önce 
her işin bir yönü, bir parçası zaman içerisinde 
de işin bütünü öğretilmekteydi. Yani parça-
dan bütüne doğru bir yol izlenmekteydi. Çırak 
Ahilik sistemi içerisinde kazanılması gereken 
davranışları aşama aşama ve sıra ile kazan-
makta, bu kazanımların gerçekleşip gerçek-
leşmediği de kontrol edilmekteydi.

Dini ve dünyevi bir takım temel ve ileri dü-
zeyde alınan eğitim sonrasında ahinin ben 
duygusunu törpüleyerek bir takım nefsi ter-
biye usulleri tatbik edilirdi. Nefis terbiyesi ahi 
eğitimindeki en önemli aşamalardan birisiydi. 
Ancak nefsini terbiye edebilen bunu gerek 
dinî yaşayışında gerekse esnaflığında göste-
rebilen kişiler ahilik sertifikası denilen şecere-
nameyi alarak ahi olmaya hak kazanabilirlerdi. 
Ahi namazını aksatmamalı, gözünü haramdan 
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sakınmalı, müşteriyi kandırmamalı, hilesiz 
üretim yapmalıdır. Bu sebeple oldukça uzun 
bir süre izlenen ahi adayının nefsi terbiyesi 
olgunluğa erişmeden usta olamamaktaydı. 
Ahi adayı ancak bu hususta kâmil bir seviye-
ye geldikten sonra, yani tasavvufun hakikat 
aşamasına erebildikten sonra usta olabilmek-
teydi.

Ahilikte üretme, kazanma anlayışı ile inançlar 
ve değerlerin dengede tutulması, işbaşında-
ki eğitimin iki ayrı yerde verilmesine karşın 
birbirlerini tamamlar nitelikte olması, ahilerin 
din ile dünya işlerini bir arada yürüten kişiler 
olduğunu göstermektedir. Ahilerin anlayışına 
göre bir ahi dünyada maişet kaygısına dalıp 
ahireti, tamamen ahireti esas alan bir anlayışı 
esas alarak da dünyayı unutmamalıydı. Ahilik 
kural ve eğitimleri de bu esas üzerine inşa 
edilmişti. Zaviyelerdeki eğitimin ağırlığı teorik 
bilgilerden daha çok pratik ve uygulamaya yö-
nelikti. Bu eğitim içerisinde insanî değerler ve 
ahlak konuları önemli bir yer tutmaktaydı. Ahi 
ocaklarında adayın uyması gereken kuralları 
kendi şahsı ile topluma karşı yükümlülükleri 
olan kurallardır. Cömertlik, mütevazı olmak, 
asla bencil olmamak, kurallara uymak gibi 
kuralların yanı sıra gayri meşru ilişki, bir Müs-
lümanın yememesi gereken hiçbir yiyecek ve 
içecekten uzak durmak, dedikodu, iftiradan 
ve ihtirastan uzak durmak gibi kurallar da öğ-
retilmekte ve ahinin bunlara harfiyen uyması 
istenmekteydi.

Ocaklarda sadece meslek öğretilmeyip mes-
lek ahlakı da öğretilirdi. Zaman ve düzen alış-
kanlığı kazandırma, dürüst çalışma, üretimi ar-
tırma, çırakları iyi yetiştirme, müşteriye saygı 
gösterme, aldatmama gibi tutumlar meslek 
ahlakına yönelikti. Çıraklara zaviyelerde sade-
ce toplum adabı öğretilirdi. Ustalar çıraklarına 

bir baba gibi davranırlardı. Bunlara uymayan-
lara örgüt, çeşitli cezalar uygulayabilirdi. Ör-
neğin dükkânını kapatmak, selam ve yardımı 
kesmek, lokma çıkarmaya, ikram yapmaya, 
kurban kesmeye zorlamak gibi.

Ahilikte ahlak eğitimi bir mesleğe yamak ola-
rak adım atan çocuklar için daha geçerli bir 
uygulamadır. Verilen eğitim kötülüklerden 
vazgeçirme, ahlaki tutumları benimsetme, 
insanlara her durumda iyilikle karşılık verme 
ve karşısındakinin kusurunu görmezden gel-
me gibi hususlar bu eğitim içerisinde yer alan 
hususlardandı. Çıraklara, çıraklıkları süresince 
124 görgü kuralı öğretilir. Ustalıklarını alıp 
mesleklerinin en üst düzeyine geldiklerinde 
ise usul adap ve erkâna dair 740 kuralı bilme-
leri gerekirdi. 

Çocuğa toplumda bir görev vererek onu biz-
zat topluma katmış ve akşam zaviyede öğ-
rettiğini gündüz iş ortamında uygulatmıştır. 
Böylelikle ahi ahlak eğitimi daha çabuk ve 
olumlu sonuç vermiştir. Toplum kesimleri 
arasındaki dengenin korunmasını sağlamak, 
eğitim ve öğretimle bireyi üretici yapmak ve 
nihayet güzel ahlak ile donamış bir toplum 
oluşturmak ahilerin asıl amaçlarıdır. 

Aldığı diğer eğitimler yanında zaviyelerde 
eğitim alan Ahi namzedi çıraklara ilk aşama-
da dinî ve ahlaki bilgiler yanında yeteneklerini 
geliştirmek için Türkçe konuşma ve Edebiyat 
dersleri de verilirdi. Ahi zaviyelerinde ilk ka-
deme eğitimini alan ahi adaylarına tasavvuf, 
musiki, Arapça ve Farsça dersleri de verilir ve 
onların hazır bulunuşluk seviyeleri artırılırdı. 
Çırak, iş sonrasında akşamları ahi zaviyesine 
gelir, burada eğitim alırdı. Bu eğitimde ahlak 
ve fazilet eğitimi ağırlıkta olup töre ve göre-
nekler verilirdi. Bu eğitim içinde özellikle İslam 
kültürü öğretilmeye çalışılır, namaz, oruç gibi 



T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

EKIM - ARALIK 2017 38

M
A

K
A

L
E

İslam’ın şartları da öğretilirdi. Diğer taraftan 
temiz, iyi ve dürüst insan olma, millî oyunlar, 
edebiyat, Kur’an okuma ve diğer dinî eğitim, 
yemek pişirme, tarih, musiki ve tasavvuf 
dersleri bulunmaktaydı. Kabiliyetli olanlar ise 
güzel yazı, tezhip gibi sanatlara yönlendirilir-
di. Her çırak mutlaka okuma yazma öğrenmek 
durumundaydı. 

Anadolu’da ilk Ahi zaviyeleri, yöreye gelip 
giden konukların ağırlandığı, ahalinin topla-
narak büyük şölenlerin verildiği, müziğin de 
yer aldığı toplantıların gerçekleştiği mekânlar 
olduğundan millî bir kültürün teşkilinde de 
önemli merkezlerdi. Bu ortak kültür, görgü ku-
ralları, ahlak kuralları, dinî kurallar gibi oldukça 
geniş sosyal ve dinî hayat ögelerini içermek-
teydi.

Ayrıca belli aşamaya gelenler askerî eğitim de 
alırlardı. Üyelere ayrıca silah kullanımı öğretilir, 
beden eğitimi yaptırılırdı. Bu durumda ocağa 
dâhil olan ahilerin askerî bir eğitim görmeleri, 
ahalinin güvenliğini sağlamak zorunluluğun-
dan kaynaklanmaktaydı. Verilen askerî eğitim 
bilhassa devletin henüz otoritesini henüz ta-
mamlayamadığı dönemlerde daha geçerli bir 
durumdu. Belirli öğrenim aşamalarını geçmiş 
olan ahi adayı, bundan sonra ordu eğitimine 
alınır, haftanın belli günlerinde ata binmek, 
kılıç, kalkan, mızrak, kargı, ok kullanmak gibi 
askerliğe ve savunmaya dair eğitimlere tabi 
tutulurdu. Böylece yeri geldiğinde hem bir 
asker hem de bir inzibat kuvveti olarak görev 
yapardı.

 Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Mesleki eği-
timi, genel eğitim ile bir bütünlük içerisinde 
ele alıp bunu ömür boyu devam edecek bir 
faaliyet olarak uygulamaya koymak, ahilik 
sisteminin en çarpıcı özelliğiydi. Günümüz 
meslek eğitiminde Ahilikten örnek alacağı-

mız pek çok hususun olduğu ortadadır. XII. 
yüzyılda ortaya çıkan ahi birlikleri Müslüman 
Türk toplumunun mesleki, dinî ve ahlakî eği-
timinde önemli rol oynamıştır. Ahi teşkilatı 
sosyo-ekonomik işlevi yanında medreselerin 
yeni kurulmaya başlandığı ve yaygınlık ka-
zanmadığı, eğitimin bir devlet görevi olarak 
kabul edilmediği bir dönemde zaviyelerde 
resmî ve gayri resmî öğretimin yapılabilmesini 
sağlayacak eğitim sistemini kurmuştur. Ahi 
teşkilatında eğitim alan gençler, teşkilattan 
öğrendiği mesleki, dinî ve ahlaki kuralları tat-
bik ederek toplum içinde örnek şahsiyet ol-
muşlardır. Ayrıca bu tür bir eğitim sonucunda 
yetişen esnaf, dinî ve ahlaki esasların eğitim 
öğretim yoluyla halka benimsetilip yaşatılma-
sına da katkı sağlamıştır. Ahilik, her aşamada 
uyguladığı eğitim ile sosyal kontrolün daha az 
sorunlu olarak işlemesini temin ettiği gibi, bu 
kontrolle gönüllü katılımın da temelini oluş-
turmuştur.  
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Son yıllarda 
ardı ardına 

yapılan arkeolo-
jik keşifler, tarih 
öncesi dönem-
lerle ilgili olarak, 
bilinen pek çok 
bilgiyi yeni baştan gözden 

geçirmemiz ve bu bilgileri 
son keşifler ışığında güncellememiz gerektiğini 

ortaya çıkarmıştır.  En başta Şanlıurfa’daki Gö-
beklitepe’de ve son olarak da metro kazısı 

yapılan İstanbul Beşiktaş’ta bulunan tarih 
öncesi dönemlere ait yerleşim yerlerinde-
ki buluntu ve kalıntılar, Neolitik ve Maden 
Devirleri ile ilgili olarak bildiğimiz pek çok 
bilgiyi güvenilmez hâle getirmiştir. Yine de 
bu durum demir ve bakır madenlerinin ilk ve 

yaygın olarak Anadolu’da kullanıldığı gerçe-
ğini değiştirmemektedir. 

      Avcılık ve toplayıcılıktan üretime yani tarıma geçi-
lince Neolitik’in yani Yeni Taş Devri’nin başladığı-

nı biliyoruz. Ardından maden eritmenin keşfedilmesiyle 
önce Demir ardından Bakır (Kalkolitik) Devri başladı. Şim-
di bu bilgilerden sonra başlığımızdaki konuya girebiliriz.

Avcılık ve toplayıcılıktan üretime yani tarıma 
geçilince Neolitik’in yani Yeni Taş Devri’nin 
başladığını biliyoruz. Ardından maden eritmenin 
keşfedilmesiyle önce Demir ardından Bakır 
(Kalkolitik) Devri başladı.

Bakırcılık 
Sanatı

Osmanlı Bakırcılık Sanatı 
eserlerinden bir örnek…

Doç. Dr. Fahri TEMIZYÜREK



T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

EKIM - ARALIK 2017 40

M
A

K
A

L
E

      Ateşin bulunması, beslenme alışkanlıklarını, 
gündelik hayatın malzemelerini değiştirdi-
ği gibi savaş teknolojisini de değiştirmiştir. 
Yüksek ısıya ulaşan ateşin demir ve madeni 
erittiği görülmüş, böylece metalürjinin temel-
leri atılmıştır. Demir ve bakır gündelik hayata 
girince hayat elbette ki daha da kolay geçme-
ye başlamıştır. Çadırlarda ya da evlerde artık 
demir ve bakırdan yapılan kap kacak, kazan, 
kupa, takı, bıçak, tahra, sini, balta, iğne vb. 
gündelik hayatta kullanılan eşyalar görülme-
ye başlamıştır. Bunun yanı sıra bu sert ve sağ-
lam malzemeler kılıç, kama, mızrak, eğer, ok 
ucu gibi silahlarda ve silah aksesuarlarında da 
kullanılmaya başlanmıştır. 

     Gündelik hayata girmesiyle bakır kısa sürede 
hayatın pek çok alanında yaygın olarak kul-
lanılmaya ve ticareti yapılmaya başlanmıştır. 
İşin içine ticaret de girince bu kez değiş to-

kuş ve değer aracı olarak para kullanımı da 
başlamış ve hâliyle yaygın bir şekilde para 
(sikke) yapımında kullanılmıştır. Bakırın hayatî 
ve önemli bir maden olarak görülmesi sonu-
cunda hammadde olarak da ticareti başlamış, 
bu da Anadolu’nun pek çok yerinde, İran ve di-
ğer Önasya coğrafyasında bakır madenlerinin 
açılmasına ve tabiî ki bakırı ele geçirme amaçlı 
savaşlara da yol açmıştır. Bakırın gündelik ha-
yatta ve savaş alanlarında yaygın ve etkili bir 
şekilde kullanılması beraberinde,  bakırın en iyi 
bir şekilde sunulması gibi bir rekabeti de baş-
latmıştır. 

İmal ettiği mamulü iyi yapan, işleyen ve süs-
leyen üreticinin malı alıcılara cazip görünür ve 
esnaf onu kolaylıkla satar. Bu gerçek, bera-
berinde her imalat alanında olduğu gibi, bakır 
mamul imalatında da en iyi sunma rekabetini 
getirmiştir. Buradan da Bakırcılık Sanatı de-

Emek ve sabır gerektiren bir iş… Bir bakır işleme ustası, 
bakır bir kaba bezeme yapıyor… 
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diğimiz olgu ortaya çıkmıştır. En kaliteli bakır 
cevherini bulmak, en iyi işçilikle, en güzel ve 
özenli süslemelerle kabı, kacağı, sürahiyi, şam-
danı, kazanı, leğeni, takıları yapmak gibi hedef 
ve çabalarını kapsayan bir sanat alanı doğ-
muştur artık.

     Bakır tek başına çok sağlam ve dayanıklı bir 
malzeme değildir. Bunu tabiî ki ilk kullananlar 
da fark etmişlerdir ki, daha dayanıklı olması 
için arayış ve denemeler yapmışlar, sonunda 
kalay ile karıştırıldığında ortaya tunç ya da 
bronz denen daha sağlam bir birleşim çıktı-
ğını görmüşler, beraberinde de Bronz Devri 
dediğimiz bir süreç başlamıştır. Bu dönemde 
bronzdan kap kacaklar, silahlar, heykeller, ta-
rım araçları, ev ve süs eşyaları, takılar yapılma-
ya başlanmıştır.

       İran, Anadolu ve eski Suriye’nin içinde olduğu 
çok geniş bir coğrafyada bakırcılığın   yaygınlık 
kazanması ve sanat olarak en yüksek noktaya 
ulaşması Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’nde 
başlamıştır. Sanat Tarihçileri, ağırlıklı olarak 
bakır ve bronz malzemenin kullanılıp işlendiği 
İslâm Maden Sanatı’nı, Büyük Selçuklu Dev-
leti ile başlatırlar. Büyük Selçuklu Devleti’nin 
haricinde, Anadolu Selçukluları, Emeviler, Ab-
basiler, Endülüs Emevileri, Fatımîler, Beylikler, 
Osmanlılar ve diğer İslâm uygarlıklarından Ba-
kırcılık dolayısıyla İslâm Maden Sanatı’na çok 
zengin katkıları olmuş, tüm bunlar çok büyük 
bir birikime ve gelişmeye yol açmıştır. Dünya-
nın her tarafında, önemli müzelerin İslam Uy-
garlığı bölümleri, İslâm Maden Sanatı eserle-
riyle doludur.  Bu eserlerin ağırlıklı bölümü de 
bakır malzemeden yapılmıştır.

      Hiç şüphesiz ki, Anadolu’da bakırcılığın geliş-
mesine ve yayılmasına yol açan temel faktör, 
bakır madenlerinin çok olmasıdır. Bakırın insan 
hayatına girmesinden sonra Anadolu’nun pek 

çok yerinde bakır madenleri açılmıştır. Özellik-
le Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nde Tun-
celi, Murgul, Artvin, Balkanlar ve Karadeniz 
Dağları’nın birçok noktasında bakır madenleri 
açılmıştır. Bu maden ocaklarının bazıları bugün 
bile faaliyettedir. 

        Osmanlı’nın gündelik ve ekonomik hayatında 
bakır madeni çok önemli bir yer tutmuştur. 
Bakırdan üretilen eşyalara sıradan bir işçilikle 
yaklaşılmamış, üzerinde tombaklama, kazıma 
ve kakma teknikleri uygulanarak bu eşyalar 
âdeta sanat eserlerine dönüştürülmüştür.

      Tombaklama hususunu biraz açalım. Büyük 
Selçuklu Devleti Dönemi’nde Bakırcılık Sana-
tı’nda, ilk defa tombaklama denilen bir teknik 
uygulanmıştır. Bakır eserlerin yüzeyine altın 
ve cıva karışımından bir kaplama çekilerek 
esere sanki altından yapılmış gibi bir görüntü 
veren bu tekniği ilk defa Selçuklular, ardından 
da Osmanlı zanaatkârlar uygulamışlardır. Bu 
teknik mamule hem estetik-sanatsal bir gö-
rüntü kazandırmakta hem de çabuk kararmayı 
ve küflenmeyi önlemektedir. Bugün dünyanın 
pek çok ülkesinde ve ülkemizdeki Türk-İslâm 
eserleri müzelerinde pek çoğu Osmanlı Dö-
nemi’ne ait olan tombak eserler sergilenmek-
tedir. Ayrıca pek çok yerli ve yabancı antikacı, 
müzayede piyasasında çok aranan ve çok de-
ğerli olan tombak eserlerin peşinde koşmak-
tadır. 

      Bakır malzemenin kap kacakta çıplak olarak 
kullanılmasının zehirlenmelere yol açması, 
hava şartlarından etkilenip çabuk kararması 
ve küflenmesi meselesi, zanaatçıları bir çö-
züm arayışına zorlamıştır. Bakırın yüzeyini 
kaplayarak ömrünü ve parlaklığını korumak 
amacıyla pek çok maden denenmiş, sonun-
da düşük ısıda kolay eriyen ve iyi ve sıhhî bir 
kaplama malzemesi olduğu anlaşılan kalayda 
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karar kılınmıştır. Tabiî ki, buradan da bu sefer 
başka bir zanaat alanı doğmuştur. Kalaycılık… 

      Bundan 30-40 yıl öncesine kadar, geleneksel 
mahallelerimizde, sokaklarımızda halâ kalaycı-
lar, mutaflar, bozacılar, yoğurtçular dolaşırlardı. 
Kalaycılar, evlerden birinden talep geldiğinde, 
hemen oracıkta bir kenara oturur, toprağı biraz 
eşeleyerek çukur açardı. Çantasından birkaç 
odun ve kömür parçası ile eşelediği toprağa 
basit bir ocak kurar, sonra da elindeki simsiyah 
olmuş bir keçe ya da çaput parçasıyla sıvama 
yaparak başlardı bakır kap kacakları kalaylama-
ya… İşini bitirince de pırıl pırıl parlayan kalay-
lanmış kap kacağı teslim ederdi. Günümüzde 
kalaycıları artık sokaklarımızda göremiyoruz. 
Çünkü onlara ihtiyaç duyacağımız bakır kap 
kacaklar çoktan evlerimizden temizlendi, yer-
lerini teflon, çelik ve emaye eşyalar aldı, onlar 
da sessizce hayatımızdan çekilip gitti.

     Teknoloji ve şehir kültürü, hayatımıza birçok 
yenilik soktuğu gibi, tarımsal-kırsal kökenden 
miras kalan pek çok âdetimizi, alışkanlığımızı 
ve yaşam tarzlarımızı da değiştiriyor.  Yakın 
geçmişe kadar hemen hemen her evde bulu-
nan ve kullanılan bakır kapkacak, sini, sürahi, 
kupa, bardak, tencere gibi mutfak malzeme-
leri; emaye, teflon, çelik gibi nispeten ucuz ve 
aynı zamanda da sağlam olan malzemelerin 
kullanılmaya başlanmasıyla artık fazlalık oldu. 
Bu yüzden pek çoğu tavan aralarında, kömür-
lüklerde, bodrumlarda, hurdacılarda, eğer biraz 
sağlam ve temiz iseler antikacılarda ya da tek 
tük kalan ve son nefeslerini vermeye başlayan 
bakırcılarda ikinci el satılık eşya olarak yerlerini 
almaya başladı.

    Bugün bakırcılık sanatını sürdüren ustalar, 
yerlerine artık bu zahmetli, ustalık, emek ve 
sabır gerektiren sanatı sürdürecek çıraklar ye-
tiştirememekten şikâyet ediyorlar. Hızlı koş-

turmacaların ve telaşların istila ettiği beton-
laşmış,  yorgun ve gri birçok şehirde bakırcılık 
sanatını sürdüren küçük iş ocaklarını ve bir za-
manlar sokaklarda iş gören seyyar kalaycıları 
görmek artık pek mümkün değil. Bu durum çok 
hüzün verici ama ilerleyen teknoloji ve bu tek-
nolojinin sunduğu yeni tercih ve alışkanlıklar 
karşısında maalesef kaçınılmaz bir gerçek. An-
cak turizm amaçlı da olsa, bazı şehirlerimizde 
ayakta durmak için direnen kalaycılara rastla-
maktayız. Henüz betonarmeye ve endüstriyel 
üretime tam teslim olmamış, tarımsal kök-
lerini, geleneksel evlerini, sokaklarını ve ahî 
kültürünü zayıf da olsa koruyabilen yerlerde 
bakırcıları, simsiyah olmuş, babadan miras deri 
iş tulumlarıyla, is, duman ve yanık kömür ko-
kan küçük ocaklarının başında, bir bakır siniye 
kalay kaplarken ya da bir çekiçle tık tık, tak tak 
sesler çıkartarak bakır kapkacaklara kabartma 
ya da oyma bezemeler yaparken görmeniz 
hâlâ mümkündür. Ancak niyetiniz varsa lütfen 
onları ziyaret etmekte geç kalmayın. Çünkü 
sanatlarını devredecek ya da sürdürecek kim-
seleri yok ve artık veda edip köşelerine çeki-
lecekler…
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Çevre ve 
Ahilik

Bilgi ve teknoloji çağında yaşamaktayız. 
Artık dünyanın herhangi bir yerinde mey-

dana gelen en küçük bir hadise anında herke-
se ulaşabiliyor. Bütün evrene, doğaya istediği 
gibi hükmedebilen, her yere kısa zamanda ula-
şabilen insanoğlu, bilim ve teknolojinin yeni 
buluşları ile her şeyi kolaylıkla yapabilir hâle 
gelmeye başladı. Maalesef bu durum, insanın 
çevresine istediği gibi davranmasına da sebep 
oldu.

Artık insanoğlu çevresine istediği tahribatı 
yapıyor ve bunda hiçbir sakınca da görmüyor. 
Maddiyatın çok öne çıktığı günümüzde daha 
fazla para kazanma hırsı insanların çevreyi çok 
hor kullanması problemini gündeme getirdi. 
Hiçbir kaynak sınırsız değildir, bir gün bitebilir. 
Enerjiden ağaca, havadan suya bütün doğal 
kaynakların bilinçli kullanılması ve gelecek ne-
sillere yeterli miktarda ve temiz olarak bırakıl-
ması gerekmektedir. 

İnsanoğlunun sınır tanımayan hırsı, aza kana-
at etmemesi iştahını kabartmış ve sonucu ne 

olursa olsun insanoğlunu daha fazlasına sa-
hip olmaya, daha fazla tüketmeye sevk etmiş-
tir. Günümüzde bu anlayışın doğurduğu pek 
çok hayati problemden söz edilebilir. Çevre 
ile ilişkiler bunlar arasında önemli bir yer işgal 
etmektedir. Nefsine hâkim olamayan insanın, 
çevreye de ancak “sahip olma” güdüsüyle 
bakması normaldir.

Nefsine hâkim olamayan insanın, 
çevreye de ancak “sahip olma” gü-
düsüyle bakması normaldir.

Doç. Dr. M. Eyyüp SALLABAŞ
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Her şeye sahip olma hırsı ve güdüsü, insani, 
dinî ve ahlaki değerlerle bağdaşmaz. Fazla hırs 
insani olmayan bir duygudur. İşte bu yüzden, 
çevre tahrip edilmiş ve ekolojik denge bozul-
maya başlanmıştır.  Bilim ve teknoloji ilerlediği 
ve birçok probleme çözüm ürettiği hâlde çevre 
duyarlılığının bütün toplumlarca istenilen öl-
çüde içselleştirilememiş olması tabiatı tahrip 
etmektedir. 

İnsanın çevresi ile münasebetleri ele alındığın-
da kendi dışındaki varlıkların tamamından söz 
etmek gerekir. İnsanın tabiata karşı tutumu ile 
birlikte hayvanlara karşı tutumu da göz önün-
de tutulmalıdır. İnsanın çevresinde yol açtığı 
tahribat, canlı ve cansız bütün varlıkların ha-
yatını tehdit eder hâle gelmiştir. Çevre kirliliği 
denince de sadece fiziki anlamda bir çevre kir-
liliği değil, manevi anlamda da kirlilikten bah-
setmek gerekir. Ahlakın yozlaştığı, kirlendiği 
toplumlarda her türlü kirlilik ve çürümüşlükten 
söz etmek mümkündür. Ahlaki kirlilik, toplum-
daki insan sevgisini aşındırır. Birbirini sevme-
yen bireylerin oluşturduğu bir toplumda inanç 
ve ideal birliğini sağlamak kolay olmaz ve böy-
le toplumlarda çevreye karşı sorumlu olma an-
layışına rastlamak da imkânsızdır. Dolayısıyla 

insanoğlunun kendi dışındakine karşı tutumu 
çok önemlidir. 

Şahsiyetimizin temeline güzel ahlakı oturt-
madıkça davranışlarımızın düzelmesi, kendi 
dışımıza bakışımız ve çevre bilinci oluşturma-
mız kolay olmayacaktır. Davranışlarımızın te-
melinde ihtiyaçlarımız, hissiyatımız ve gelecek 
tasavvurlarımız vardır. Davranışlarımızın şekil-
lenmesinde bu dünyadan beklentilerimiz rol 
oynamaktadır.

Ahilik, Moğol istilası sonucu Anadolu’ya ge-
lerek yerleşen Türk esnaf ve sanatkârın ken-
di arasında bir birlik oluşturması ile meydana 
gelmiş yüzyıllar boyunca Anadolu başta ol-
mak üzere Kırım ve Balkanlar’da sosyal hayatı 
ve ticareti disiplin altında tutmuştur. Ahiler 
arasında Ahi olmanın bir şartı sayılan kural-
lar hem bu kurumda hem de sosyal yaşamda 
düzeni tertip etmiştir. Ahilik anlayışı toplumu 
yozlaşmak felaketinden kurtarma işlevi dışın-
da bir de çevreyi koruma görevini üstlenmiştir. 

Çevre, insan ve diğer canlı ve cansız varlıkların 
muhakkak bir etkileşim içinde bulunduğu her 
türlü ortamdır. İnsanın çevreyi koruması uzun 
vadede kendini korumak anlamına gelmekte-
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dir. Nitekim insan kendi dışında yaratılmış olan 
çevre ile bir bütün teşkil eder. İçinde yaşadığı 
çevreyi korumak hem milletimizde 
hem de dinimizde önemli bir 
yer tutmaktadır. Türk-
lerin geçmişten getir-
dikleri ağaç, su, toprak 
kültleri ve İslam’da Hz. 
Peygamberimizin çev-
remiz için söylediği sözler 
bu durumun bir göstergesidir. Kur’an-ı 
Kerim’de de insan ve tabiatın birbirine 
yabancı unsurlar olmadığı ve insanın 
tabiatta yaratılmış her şeyi istediği 
gibi kullanması değil, sorumluluk 
bilinci ile israf etmeden kullanması 
gerektiği vurgulanmaktadır.  

Sosyal felakete karşı önlem alan 
Ahilik anlayışı yaşadığımız çev-
reyi de korumayı bir düstur 
hâline getirmiştir. Çevre bi-
linci, su, toprak, ağaç sevgisi 
Ahilik ile geniş bir coğrafya-
ya yayılma imkânı bulmuştur. 
Fütüvvet anlayışının bir devamı 
niteliğinde olan Ahilik anlayışı Kur’an’da da 
bahsi geçen hayvanları sevmek, ağaç dikmek 
ve dikilmiş ağaçları korumak ve ihtiyaç dışında 
çevreye, tabiata zarar vermemek prensibini 
benimsemiştir. Yine Kur’an’da ağaç Allah’ın en 
büyük nimetleri arasında gösterilmiş, insanla-
rın yaşadıkları dünyayı ağaçlandırarak ahiret 
cennetlerine benzetmeleri zikredilmiştir. Aynı 
zamanda insanın yaşadığı çevreye bencil ve 
sorumsuz davranmayarak hayvanları, tabiatı 
ve cümle yaratılmışı sevmesi gerektiği vurgu-
lanmıştır. İslam’da olduğu gibi İslam ahlakını 
gittiği yere götüren Ahilik de çevreye karşı 
bilinçli davranmıştır. Ağaç dikmek, hayvanla-
rı sevmek, yaşadıkları çevreyi temiz tutmak 
Ahiler için her zaman öncelikli olmuştur. Güzel 

ahlak timsali olan Ahiler “Siz 
de evlerinizin avlularını ve bulun-

duğunuz sahayı temiz tutunuz. Evlerinizin iç 
avlularında çöpler biriktiren Yahudilere benze-
meyin.” hadis-i şerifinde olduğu gibi çevrele-
rini temiz tutmaya önem vermiş, bu işe önce 
kendi dükkânlarının önünü temizleyerek kendi 
ev ve işyerlerini temiz tutarak başlamışlardır. 

Çevreye zarar vermek Ahilerin asla istemeye-
ceği bir hadiseydi. Bunun en güzel örneklerin-
den birini mahkeme sicil defterine düşülen şu 
not ile görmekteyiz; “ Çankırı Demirciler Çar-
şısı’nda dükkânların kapanma zamanı geldi-
ğinde her gün sıra ile nöbet tutan bir dükkân 
ustasının uyarısı ile çarşıda bulunan bütün us-
taların aynı anda işlerini bırakmaları ve ateşin 
söndürülmesi gerekirdi. Ve bu çarşıda 467 yıl 
boyunca hiç yangın çıkmamıştır.” 
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Bu örnek, Ahilerin çevreye olan bilinçli yakla-
şımını gözler önüne sermektedir. Ahilik bir es-
naf teşkilatı olmakla birlikte eğitim kurumu iş-
levini de üstlenmiştir. Bu eğitimin temeli olan 
usta-çırak ilişkisi çevreyi koruma bilincinin ne-
silden nesile aktarılmasına da vesile olmuştur. 
Yüzyıllar boyunca çeşitli coğrafyalarda hüküm 
süren Ahiler ihtiyaçları dışında doğayı tahrip 
etmeyerek nefis mücadelesinden galip ayrıl-
mışlardır. Hayvanlara merhametli davranmış, 
kestikleri her ağacın yerine bir yenisini dike-
rek tabiatın dengesini korumada kendilerini 
sorumlu hissetmişlerdir. Önce kendi dükkân-
larının önünü temizleyen Ahiler işyerlerinin 
bulunduğu çarşı, pazar yerlerinin, hanların do-
layısıyla genel olarak çevrelerinin temiz tutul-
masına katkı sağlamışlardır. Temiz çevre bera-
berinde temiz bir tabiatı getirmiş, bu durum da 
canlı varlıkların yaşamlarını kolaylaştırmıştır. 
Diğer yandan Ahilerin iş yerlerinin önlerinde 
hayvanların su içmesi için oyuklar bulundur-
dukları da bilinen bir gerçektir. Tüm bu örnek 
ve açıklamalara dayanılarak söylenebilir ki İs-
lam ahlakının gerektiği en temel davranışları 
bu kurumun hem sosyal hem fiziki çevrede 
başarıyla uyguladığı aşikârdır.

Çevrenin nimet olduğunu bilen ve sorumlu-
luk bilinciyle davranan insan etrafına sevgi 
besler. Ahiler, tasavvufi gelenekten de gelen 
çevredeki varlıklara sevgi duyma, iyi davran-
ma anlayışını en iyi uygulayan kesimdi. Mer-
hamet duygusuna sahip olan Ahiler, çevreye, 
insanlığa ve Allah’a karşı sorumluluklarının 
farkındaydılar. Yerde ve gökte canlı veya can-
sız bütün varlıkların kutsal olduğunu bildikleri 
için çevrelerindeki bütün varlıklara muhabbet 
besliyorlardı. Yaratandan ötürü yaratılanı hoş 
görmek yerleşik bir ilkeydi. 

Sonuç olarak; çevreyi Allah’ın eseri ve bir 
emaneti olarak düşünen Ahiler, üretim ve 
tüketim sırasında israftan kaçınarak tabiatın 

dengesini korumuşlardır. Günümüzdeki çevre 
problemlerinin çözümü de Ahiliğin bu alanda-
ki uygulamalarına sımsıkı sarılmak ve gelecek 
nesillere karşı sorumluluk bilinci içinde hareket 
etmektir. Yalnızca çevre mühendisliğiyle çevre 
korunamaz. Çevreye karşı hissiyatımızın yeni-
den ele alınması ve bu konuya dikkat çekilerek 
küçük yaşlardan itibaren insanımızın eğitilme-
si gerekmektedir. İnsanın diğer insanlara karşı 
adaletli davranması gerekir. Bu adaletli davra-
nışı çevreye karşı da göstermesi gereken insa-
nın zaruri ihtiyaçları dışında kendini sınırlaması 
ve çevreye zarar vermemesi gerekir. 

Bizim inancımız kişinin çevreye karşı sorumlu-
luk içinde olmasını öğütler. Tabiatı yaratan ve 
bir düzen kuran Allah’a inanan insan, çevreye 
karşı bilinçli olmak ve yaratılanlara zarar ver-
memek için elinden gelen gayreti göstermeli-
dir. Yeryüzü insana emanet edilmiştir bu yüz-
den çevrenin bozulmasını engellemek ve ona 
bir Ahi gibi sevgi beslemek insanın en temel 
vazifesidir. Bu en temel vazifeyi yerine geti-
recek insanın bencillikten uzak durması ve dar 
çıkarlarının ötesine geçmesi gerekmektedir. 
Bunun için de insanın diğer insanlara göster-
mesi gereken saygı kadar çevresine karşı da 
saygı dolu olması şarttır.

Kaynakça 

Akyüz, H. (2014); Çevre Dostu Bir Elçi: Hz. Muhammed. 
M.D. Karacoşkun (Ed.), Ulusal Çevre ve Ahlak Sempozyu-
mu bildiriler kitabı içinde (ss. 35-62). Gaziantep: Gazian-
tep Üniversitesi.

Erkoçoğlu, F. (2014). Hz. Peygamber ve Çevre Bilinci. 
M.D. Karacoşkun (Ed.), Ulusal Çevre ve Ahlak Sempozyu-
mu bildiriler kitabı içinde (ss. 63-78). Gaziantep: Gazian-
tep Üniversitesi.

Kıvrım, İ. (2014). Ahilik Kültüründe Birey- Çevre İlişkisinin 
Etik İlkeleri. M.D. Karacoşkun (Ed.), Ulusal Çevre ve Ahlak 
Sempozyumu bildiriler kitabı içinde (ss. 539-548). Gazi-
antep: Gaziantep Üniversitesi.



T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

EKIM - ARALIK 2017 47

M
A

K
A

L
E

Erdemli Olmanın 
Yoludur Ahilik

Modern dönemin ahlak anlayışı ile 
geçmiş dönemlerin ahlak anlayı-

şı arasında önemli bir farkın olduğunu 
ifade etmek gerekir.   Bu önemli fark,  
günümüz düşünürlerinin pek çoğunun 
bireysel iyi hayat anlayışının içeriğine ilişkin 
geçmiş dönemlerden farklı olan yeni görüş-
lerinde yatmaktadır. Buna göre, akıl yoluyla 
keşfedilebilecek veya vahiy yoluyla öğreni-
lebilecek objektif, bütün bireyler için geçerli, 
“mükemmeliyetçi” bir iyi hayat anlayışından 
bahsetmek mümkün değildir.

Ahlakî davranışta çok önemli bir yer tutan 
benlik kavramının nasıl meydana geldiği 
önemlidir. Çünkü “ahlaklı bir benlik kavramının 
doğuşu, aynı zamanda ahlaklı bir kişiliğin orta-
ya çıkışı” demektir. Benlik kavramı, başkalarıy-
la olan ilişkilerden doğar. Bu nedenle, benliğin 
kazanılması sosyal bir olaydır ve toplum içinde 
şekillenir. Hatta bazı görüşlere göre, başkala-
rı bizim nasıl olmamızı istiyorlarsa, biz de ona 
göre benlik kazanırız. Başka bir ifade ile söy-

lemek gerekirse, benlik ile toplum birbirinden 
ayrı düşünülemez ve bu iki kavram birbiriyle 
tam bir uyum içindedir.    

Bütün toplumların gündeminde temiz toplum 
oluşturma hayali vardır. Bu hedefi gerçekleşti-
rebilmek için hayatın her alanında olduğu gibi 
eğitim kurumlarında ve iş yerlerinde de neyin 
doğru neyin yanlış olduğunu bilmek ve doğ-
ru olanı yapmak için son dönemlerde ‘çalışma 
ahlakı’ kavramlarından sıkça söz edilmektedir. 
Mesleki eğitim almakta olan ve iş hayatına ha-
zırlanan gençlerin sağlam bir kişilik edinmeleri 
ve iş dünyasında ahlakî bir iklimin yerleşmesi için 
ahlakî olmayan davranışları sorgulamak, haksız 

Ahlaklı bir benlik kavramının doğuşu, 
aynı zamanda ahlaklı bir kişiliğin ortaya 
çıkışı” demektir.

Doç. Dr. Ahmet AKKAYA
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kazancı ve rekabeti engellemek, kaliteyi artır-
mak için çalışma ahlakı üzerinde önemle durul-
maktadır. 

İş yerinde mükemmeli yakalamak için sadece 
teknik bilgi yeterli değildir. Çünkü ahlaki ilkeler-
den uzak bir iş yeri ülkenin kalkınmasında ve 
refah seviyesine ulaşmasında olumlu bir rol üst-
lenmez ya da ahlakî ilkeleri olmayan bir bireyin 
başarılı olamayacağı, olsa bile bunun geçici ola-
cağı kesindir. Çalışma ahlakı kavramı çok yeni ol-
makla birlikte, tarihte çalışma ahlakına yüklenen 
anlam her zaman var olmuştur. Bunun tarihimiz-
deki en önemli örneklerinden biri çalışma orta-
mına ahlakî atmosferi taşıyan ‘Ahilik’tir. Ahilik 
sistemi, yapılan iş ne olursa olsun, yapılan iş için 
gerekli olan teknik donanım ve ahlakın mükem-
mel birleşiminin bir örneğini sunmaktadır. 

Ahilik, sanatta mükemmellik, yaşayışta dürüst-
lük, toplum ve insana hizmette erdemi esas alır. 
Çalışanların hem sanatlarında ustalaşmalarını 

hem de ahlakî prensiplere göre çalışmalarını he-
defleyen bir sistemdir. Yani Ahilikte mesleki eği-
tim ve ahlak ayrılmaz bir bütün oluşturur.

Ahi, helâl kazançtan sorumludur ve bunu kişi-
nin kendi emeği ile geçinebileceği bir mesleğe 
sahip olması ile gerçekleştirebilir. Sanatında 
çalışarak zengin olan Ahiler, varlıklarını toplu-
ma hizmet aracı olarak gördüklerinden bütün 
ömürlerini içinde yaşadıkları toplumun fayda-
sına işler yapmakla geçirirler.     

Ahi birliklerini kurup yaygınlaştıran Ahi Evran 
ve arkadaşları, yapının ahlakî kaidelerini iyi 
olma felsefesine dayanan fütüvvetnameler-
den almışlardır. Fütüvvetteki mertlik, yiğitlik, 
delikanlılık, cömertlik ve el açıklığı Ahi Evran 
ve ahilere ahlakî bir bakış açısı kazandırmıştır. 
Bu ilkeler ahilerin yiğitlik ve cömertliğinde son 
derece önemli bir rol oynamıştır.    

Ahiler, tüketici haklarının korunmasına büyük 
özen göstermişlerdir. Denetim müessesele-
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riyle aşırı fiyat dalgalanmalarına engel olmaya 
çalışmışlar ve böylece toplumun zarar görme-
sine engel olmuşlardır. Hileli, bozuk, kalitesiz 
malların piyasaya sürülmesinin önünde âde-
ta set olmuşlardır.   Halk arasında kullanılan 
“pabucu dama atılmak” deyimi Ahi Evran’ın 
yapımını beğenmediği ayakkabıları dama at-
masından dolayı yayılmıştır. Ahiler denetleme 
sırasında esnaf arasında yardımının ve daya-
nışmanın artırılmasını, esnafın beceri ve bilgi-
lerini yükseltmelerini tavsiye etmişler, meslek 
ahlakına riayet etmeleri hususunda esnafa 
devamlı uyarıda bulunmuşlardır.  

Esnaf ve sanatkârlar arasında sıkı bir işbirliği, 
dayanışma ve yardımlaşma kurarak iyi ahlak 
kurallarını halk arasında yaymayı başarmışlar, 
çarşıda, pazarda rakiplerine karşı dürüst olma-
ları yönünde politikalar geliştirmişlerdir.  Ahilik 
zaman içerisinde kurumsallaşmış,  bir sanatla 
uğraşmayanı ahi birliklerine üye kabul etme-
miş, esnaf ve sanatkârın mesleki ve insani 
yönlerini geliştirmek amacıyla eğitim prog-
ramları düzenlemiş, toplum fertlerinin başka-
sına muhtaç olmadan bir sanatta ustalaşma-
larını ve yaşam standartlarının yükselmesini 
sağlamıştır.   

Ahiler yeniliğe açık insanlar olup, halka sanat, 
meslek ve genel bilgileri öğretmek için var 
güçleriyle çalışmışlardır. Bu bakımdan Ahili-
ğin eğitimcilere ışık tutacak önemli özellikleri 
vardır. Ahilik sisteminde işyerinde çalışanlar 
ile çalıştıranlar arasında pek fark olmadığı gibi 
aralarında baba-oğul ilişkileri vardır. İşyeri aynı 
zamanda sanatın ve ahlakın öğretildiği bir 
okuldur. Burada üretilen mal belirli bir ihtiyacı 
karşılayacak şekilde kusursuz ve tam olarak 
üretilir. Emeğin karşılığı, çalışanın alın teri ku-
rumadan ödenir. İşyerlerinde çalışan ve çalış-
tırılanlar dayanışma içerisindedirler. Bu uygu-

lama emek ve sermayenin barışık olduğu bir 
model olmuştur.

Ahilik, insanları çalışmaya teşvik eder, onla-
rın bir sanat dalında yetişmelerini, başkasına 
muhtaç olmamalarını hedefler. Ahi bir esnaf-
tan doğru olması beklenir, bu ahlakî bir kural 
hâline gelmiştir. Ahi ahlakında doğruluk, eko-
nomik bir öz taşımakta, eşyanın bilinen biçim-
de imal edilmesi ve belirli bir fiyata satılması 
anlamına gelmektedir. Ahilik, hakkına razı ol-
mayıp malına değerinden fazla fiyat isteme-
ye, zenginleşme hırsıyla gömülü hazineler 
peşinde koşmaya, karanlık ve dolaşık kazanç 
yollarına sapmaya müsaade etmez. Esnafın 
satış gelirini bir çaba sonucu kazanması, “köşe 
dönmeci” yaklaşımı benimsememesi istenir.    

Aşırı disipline dayalı kişisel ve mesleki eğitim, 
ahilik teşkilatının sürdürülebilirliğinin temel 
bileşeni olarak kabul edilir. Bu amaçlar bağ-
lamında, çıraklara önce toplumun ahlak ve 
erdemleri öğretilir, daha sonraki aşamalarda 
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ise, meslek eğitimine geçilirdi. İş eğitimi teorik 
ve pratik olarak “yaparak öğrenme” ve “beceri 
geliştirme” tekniğine dayanmaktaydı. Akşam-
ları ise zaviyelerde toplanarak ahlak eğitimi, 
haftanın belli günlerinde de silah talimleri ve 
ata binme eğitimi yaptırılırdı. Yine çırakların 
okuyup yazmalarına itina gösterilirdi. Örneğin 
Fatih tarafından yaptırılan cami yakınındaki 
üstü açık havuzun saraçhane yapılması, sa-
raç çıraklarının sabahları Fatih Medreselerinde 
okutulan derslere devam edebilmeleri içindi. 
Esnaf çıraklarının asgari bir tahsil devresinden 
geçirilmelerine uzun süre dikkat edilirdi. 

Ahilik kültürü ve felsefesi; asırlardır esnaf, 
tüccar, sanatkâr ve çok çeşitli ticari işletme-
cilik yapan insanlara daima ilham kaynağı ol-
muştur. Ahilik; işbirliği içinde, mutlu iş ve ha-
yat anlayışı; daha dürüst, sade ve sakin, bir 
tempoyla hayatı anlamlandırma anlayışıdır. Bu 
anlamda ahiliğin gayesi; zenginle fakir, üretici 
ile tüketici, emek ile sermaye, halk ile devlet 

arasında iyi ilişkiler kurarak sosyal adaleti ger-
çekleştirmek ve ahlakî bir toplum düzeni mey-
dana getirmek olarak ifade edilebilir.

Ahilik bir lonca teşkilatı gibi, İslam ahlak ilkeleri 
doğrultusunda kaliteli mal ve hizmet üretimini 
sağlamak amacıyla kurulmuş olan esnaf ve sa-
natkârın dayanışmasını, mesleklerini dürüstçe 
yapmalarını, ayrıca onları eğitilmelerini amaç-
lamanın yanında, tüketiciyi korumakta asırlarca 
önemli rol üstlenmiş bulunan bir teşkilattır.    

Türk tarihinde İslamiyet sonrası ortaya çıkan 
“Ahilik” çalışma ahlakının kurumlaşması açı-
sından büyük önem arz etmektedir. Türklere 
özgü bir teşkilat olan Ahilik, onların gereksi-
nimleri sonucu ortaya çıkmış kendisine özgü 
kurallarla işleyen esnaf ve sanatkârlar birliği 
ve bir eğitim kurumudur. Ahilik, sanatta mü-
kemmellik, yaşayışta dürüstlük, toplum ve 
insana hizmette erdemi esas alır. Ahilik siste-
minde kalite ve standardizasyon çok önemli-
dir. Belirli mal ve hizmetleri üreten ve sunan 
esnaf veya işletmeler aynı çarşıda ya da yakın 
yerlerde faaliyette bulundukları için üreticiler 
ve satıcılar açısından esnafın birbirini kontrol 
edebilme imkânı ortaya çıkmakta, satıcılar 
arasında tam bir rekabet ortamı oluşturularak 
kalite standardı korunmuş olmakta ve kendi 
aralarında birbirlerinin eksikliklerini giderme 
imkânı sağlanmaktadır. Ahilik böylece bireyi, 
kendine ve çevresine faydalı kâmil insan ola-
rak yetiştirmeyi hedeflemiştir.
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T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

EKIM - ARALIK 2017 51

M
A

K
A

L
E

Deri, Giyim ve 
Ayakkabı Sektörü
Başarılı İşletmelerin Ortak Özellikleri

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanat-
kârlar Genel Müdürlüğü, 2015 yılında esnaf 
ve sanatkâr camiası için önemli bir proje olan 
Esnaf ve Sanatkârlar Özelinde Sektör Ana-
lizleri Projesi’ni hayata geçirmiştir. Proje kap-
samında esnaf ve sanatkârların faaliyet gös-
terdiği her bir sektörün analizinin yapılması 
amacıyla Genel Müdürlük uzman personeli ve 
akademisyenlerden oluşan ayrı ekipler kurula-

rak çalışılmıştır. Deri, Giyim ve Ayakkabı Sek-
törü, Gıda Sektörü, Ulaştırma Sektörü ve Ma-
kine, Taşıtlar ve Madeni Eşya Sektörü analiz 
çalışmaları tamamlanarak çalışmanın sonuçla-
rı basılı ortamda ve Genel Müdürlük internet 
sitesinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Sektörler özelinde gerçekleştirilen bu analiz 
çalışmaları finansman, vergi, sosyal güvenlik, 

Faruk ÇANKAYA
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
Gümrük ve Ticaret Uzmanı

Giriş 
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mesleki eğitim, mevzuat, iş sağlığı ve güven-
liği, rekabet, ar-ge, yenilikçilik gibi birçok alt 
başlığı içermiş; bu kapsamda da odak grup 
toplantıları, yurtiçi iyi uygulama incelemele-
ri, büyük şirket mülakatları, müşteri ve esnaf 
anketleri, yurtdışı iyi uygulama incelemeleri 
yürütülmüştür. 

Bu makalede ise Ankara Sosyal Bilimler Üni-
versitesi akademisyenlerinin de içerisinde 
yer aldığı çalışma ekibiyle işbirliği hâlinde ger-
çekleştirilen Esnaf ve Sanatkârlar Özelinde 
Deri, Giyim ve Ayakkabı Sektörünün Analizi 
Projesi’nin büyük şirket mülakatları modülün-
deki tespitlere yer verilecektir. Bu modüldeki 
mülakatların planlanması aşamasında büyük 
işletmeler seçilirken işletme sahiplerinin daha 
önce esnaf ve sanatkârlık geçmişinin olması-
na ve zaman içerisinde doğru adımlar atarak 
mevcut kurumsal yapılarına kavuşmuş olma-
larına özen gösterilmiştir. 

Seçilen işletme sahiplerinin deneyimlerinin 
diğer işletmelere de örnek olabileceği, örnek 
başarı hikâyelerinin daha iyi noktalara ulaş-
mak ve daha çok istihdam yaparak ülkemiz 
ekonomisine daha çok katkı sağlamak isteyen 
esnaf ve sanatkârlarımıza ilham verebileceği 
düşünülmüştür.

Elde edilen tespit ve 
öneriler
Sektörde faaliyet gösteren bu firmalar ile 
yapılan derinlemesine görüşmelerde öne çı-
kan gelişim hikâyeleri, büyüme stratejileri ve 
esnaf için örnek alınabilecek uygulamalara 
odaklanılmıştır. 

Bütün firmalar göz önüne alındığında mü-
lakatlar esnasında öne çıkan 18 strate-

ji bulunmaktadır. Bu stratejilerden bazıları 
(uluslararasılaşma, makineleşme veya pazar 
çeşitlendirme vb.) yaygın olarak uygulanmış, 
bazıları (ortaklık kurmak, hammaddenin peşin 
alınması vb.) ise sadece bir ya da iki firma ta-
rafından uygulanmıştır. 

Proje kapsamında gerçekleştirilen mülakatlar 
neticesinde elde edilen ana tespitlere başlık-
lar hâlinde değinilecek olursa;

Kurumsallaşma

Büyüyen ve başarılı olan işletmelerde yapı-
lan mülakatlarda, firmalardan birçoğunun yö-
neticisi özellikle kurumsallaşmanın firmanın 
büyümesinde önemli bir rol oynadığını vurgu-
lamıştır. Kurumsallaşma en kısa tanımıyla “bir 
işletmenin tüm faaliyetlerinin sistematik bir 
hâle getirilmesi ve kişilere bağımlılıktan kurta-
rılması”dır. 

Esnaf işletmelerinin de başarması gereken 
en önemli unsurlardan biri işletmeye dair 
tüm süreç ve kuralları kişilerden ve onların 
yeteneklerinden kurtarmaktır. Tek kişilik 
esnaf işletmelerinde bunu uygulamak çok 
kolay olmasa da bu işletmelerin büyüme 
sürecine girdiği durumlarda işletmeye ait 
süreç ve yöntemlerin belirlenmiş olması önem 
kazanmaktadır. 

Genellikle aile işletmesi olan esnaf ve sanat-
kâr işletmelerinde iş, görev, ücret ve yetki ta-
nımlarının bireyler arasında net olarak ortaya 
konulamaması da ilerleyen süreçlerde bölün-
melere ve dağılmalara kadar yol açabilmek-
tedir. Kurumsallaşmasını başaran işletmelerin 
birinci nesil yöneticilerden sonra da ayakta 
kalabildikleri ve aile içi çatışmalardan daha 
uzak olabildikleri gözlemlenmiştir.



T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

EKIM - ARALIK 2017 53

M
A

K
A

L
E

Insan Kaynaklarında Etkili Yönetim

Başarılı işletmelerde İK yönetiminin firmanın 
büyümesinde önemli bir rol oynadığı tespit 
edilmiştir. İnsan kaynakları yönetimi görev hi-
yerarşisinin ve görev tanımlarının belirlenmesi 
ve firmanın personel yönetiminin bir sisteme 
oturtularak yapılmasını içermektedir. 

Özellikle emek yoğun sektörlerde faaliyet 
gösteren işletmelerin istihdam politikaları 
belirleyici olmakta, özellikle alanında iyi us-
taların firmada kalıcı olarak çalışmasında ve 
yeni elemanların yetiştirilmesinde önemli rol 
oynamaktadır. 

Perakende sektöründe faaliyet göstererek 
mağazalaşmaya giden işletmelerde de satış 
elemanlarının ve mağaza müdürlerinin gerekli 
eğitimlerden geçirilerek etkin satış yöntemleri 
geliştirmeleri önem arz etmekte ve satış mar-
jını artırmaktadır.

Bu sebeple esnaf ve sanatkârlar büyürken 
insan kaynağı yönetim süreçlerini de etkin bir 
şekilde yürütmek için gereken adımları atmalı 
ve çalışanlarına gerekli eğitim ve motivasyo-
nu vererek iş verimini artırmalıdır. Personel 
yönetimi konusunda eleman istihdamı mali-
yetli olmakla birlikte küçük ölçekli işletmeler 
gerekmesi durumunda bu alanda süreçleri 
yönetmek için uzmanların görüşlerine başvur-
malıdır.

Finansal Yönetim Becerisi

Başarılı işletmelerde önemli ortak noktalardan 
birisi de işletmelerine ilişkin finansman ihti-
yacını iyi yönetebilmeleridir. Burada öne çıkan 
yaklaşımlara bakıldığında yöneticilerin işletme 
gelirlerini çeşitli kısımlara ayırarak bu gelirleri;

- Makine ve personel artırımı yaparak kapa-
site artırımına gitmek,

- Gereksiz borçlanmaya gitmemek,

- Nakit yönetimini iyi yaparak peşin ürün 
alım avantajını kullanmak,

- Kötü günler ve ekonomik buhran dönem-
leri için yedek akçe oluşturmak,

- Pazarlama, fuar katılımları ve markalaşma,

- Yöneticilerin ve personelin eğitimi,

gibi alt başlıklara bölerek bu kısımlar için el-
lerinden geldiğince planlı bütçe ayrımına git-
mektedir.

Diğer taraftan esnaf ve sanatkâr işletmeleri 
çoğunlukla tek kişilik işletmeler olduğundan 
işletmelerin gelirleri işletme ve aile giderleri 
için harcanmaktadır. Harcamalara ilişkin bir 
plan kurgulanmaması durumunda iyi günlerin-
de problem yaşamayan esnaf ve sanatkârlar 
zor günlerinde gider yönetimi yapamamakta-
dır. Başarılı işletmelerde hane gelir ve gider-
lerinin belirlenen aylık/yıllık bütçe ile işletme 
gelir ve giderlerinden soyutlandığı gözlem-
lenmektedir.

Pazarlama, Markalaşma ve Tasarıma Önem 
Vermek

İncelenen başarı örneklerinde işletmeler uzun 
vadeli büyüme sağlayıp büyüyen gelir rakamları 
elde ederken kendi markalarını oluşturma 
ve buna uzun vadeli yatırımda bulunmalarını 
önemli bir etken olarak gördüklerini 
belirtmektedir.

Dünyadaki gelişmeleri internet, fuarlar, iş ge-
zileri, sektörel toplantılar, rakip incelemeleri, 
sektörel yayınlar ve basın yayın gibi iletişim ka-
nalları vasıtasıyla takip eden işletmelerin sek-
törel gelişmeler, yeni ürünler, yeni tasarımlar 
ve tüketici eğilimlerini yakından izleyebildiği ve 
müşteri potansiyellerini artırdıkları gözlemlen-
miştir. Mevcut ürünlerinde ısrarcı olan işletme-
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lerin zaman içerisinde demode ürünlerle pazar 
ve müşteri kaybına uğradıkları bilinmektedir.
Diğer ortak özellikler

Başarılı işletmelerin ortak özelliklerinden bir 
kısmı yukarıda anlatılmış olmakla birlikte ba-
şarılı işletmelerle yürütülen kapsamlı müla-
katlardan elde edilen diğer ortak tespitler;

• İnterneti, sosyal medyayı iyi kullandık-
ları,

• Fason üretimden kendi markalarını 
üretmeye yöneldikleri,

• Belirli bir kapasiteye ulaşınca mağaza-
laşma yoluna gittikleri,

• Üretim süreçlerinde makineleşmeye 
gittikleri,

• AR-GE ve Tasarım konusuna zaman ve 
bütçe ayırdıkları,

• Pazar, Ürün, Satış Kanalında çeşitlen-
dirmeye gittikleri,

• Üretim zincirinin tüm aşamalarında hâ-
kimiyet sağladıkları,

• Kamu destekli teşvik ve kredilerden 
faydalandıkları,

• Alanlarında uzmanlaşmaya gittikleri,

olarak sıralanabilir. Bu başlıklara ilişkin detay-
ları proje sonuç raporlarında bulabilirsiniz.

Sonuç ve Değerlendirme
Esnaf ve sanatkâr işletmelerinin uzun vade-
de daha iyi konuma gelmeleri için kısa, orta ve 
uzun vadeli planlamalar geliştirmeleri ve bu 
planlamaları yaparken de piyasadaki diğer ak-
törleri iyi incelemeleri gerekmektedir. Birçok ba-
şarılı işletme rakiplerini düzenli ve iyi bir şekilde 
inceleyerek kendi işletmesine yön vermektedir. 

Makale kapsamında incelenen işletmeler sayı-
ca çok olmamakla birlikte seçilme yöntemleri 
itibariyle esnaf ve sanatkârlara örnek olabile-
cek niteliktedir. Esnaf ve sanatkârlar açısından 
bazı tespitlerin kısa vadede hayata geçirilmesi 
mümkün olmasa da tıpkı ziyaret edilen işletme-
lerde de olduğu gibi işletme sahiplerinin belirli 
bir hedefle ve vizyonla işletmesini çok daha iyi 
noktalara getirmiş oldukları görülmüştür. 

Mülakatlarda yapılan tespitlerin bir kısmı imalat 
ağırlıklı çalışan esnaf ve sanatkârları ilgilendir-
mekle birlikte perakendeci esnaf ve sanatkârla-
rın da yoğunlaşması gereken elektronik ticaret, 
mobil uygulamalar ve sosyal medya gibi alan-
lara da mutlaka yoğunlaşmak gerektiği unutul-
mamalıdır. Günümüzde tüketicilerin yoğun ola-
rak vakit geçirdiği ve alışveriş için tercih ettiği 
bu mecralarda da esnaf ve sanatkârlarımız yer 
almaya başlamış olmakla birlikte daha yoğun 
bir şekilde bu imkânları değerlendirmelidir.

7/24 açık olan ve dünyanın her yerinden ula-
şılabilen e-esnaf işletmeleri yarınların işletme-
leri, ticari hayatta vazgeçilmez unsurlar olarak 
yerini alırken maliyetler noktasında avantajlar 
sunan bu mecralara vaktinde giriş yapan giri-
şimciler rakiplerine nazaran birkaç adım daha 
önde olacaktır.
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Diğer taraftan, esnaf ve sanatkâr işletmeleri-
nin diğer işletmelerle işbirliği imkânlarını değer-
lendirerek ölçek ekonomisinin getirdiği imkân-
lardan faydalanarak daha uygun maliyetlerle 
ve daha güçlü yapılarla rakiplerine karşı daha 
rekabetçi olabilecekleri göz ardı edilmemelidir.

Proje kapsamında mülakat gerçekleştirilen 
DTS Denizli Tekstil Dış Tic. A.Ş görüşmesinde, 
sektörde faaliyet gösteren ve çoğunlukla iç 
pazara dönük çalışan esnaf ve sanatkârları-
mızın günümüzde kendini gösteren dış ticaret 
potansiyelini de iyi değerlendirmesi gerektiği 
ve bu konudaki bilgi eksikliğini çeşitli kurum ve 
kuruluşlardan destekler alarak başarabilecekle-
ri tespiti ön plana çıkmıştır. Sektörde öncü ül-
kelerin de küçük işletme düzeyinde bile ulusla-
rarasılaşma konusunu gündemlerine aldıklarını 
ve bu alanda yoğun çalışmalar yaptıklarını göz 

ardı etmemek gerekir. Esnaf ve sanatkârlarımız 
açısından bu alana zaman ve yatırım yapılması-
nın orta ve uzun vadede olumlu sonuçlar doğu-
rabileceği söylenebilir. 

Her biri ayrı makale konusu olabilecek ulus-
lararasılaşma, e-ticaret, sosyal medya, ölçek 
ekonomisi gibi konular da sektör analizleri 
kapsamında irdelenmiş olup çalışma hakkında 
daha fazla bilgi edinmek isteyenler için proje 
sonuç raporuna internet ortamında erişmele-
rini tavsiye ederiz.
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Belgelendirme Süreçleri

Bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler 
kişilerin ihtiyaçlarında da çeşitli değişim-

lere neden olmuş, değişen dünyanın gerek-

sinimlerini karşılamak için aynı zamanda da 

nitelikli insan gücü ihtiyacı doğmuştur. Ülkeler 

için sahip olunan en önemli varlık şüphesiz ki 

insan kaynağıdır. Kalkınma seviyesinin belir-

lenmesinde en önemli kriter o ülkedeki insan 
kaynağının niteliğidir. 

Eğitimde amaç kişileri nitelikli, araştıran ve 
üreten bireyler olarak topluma kazandırmaktır. 
Türkiye genç nüfus avantajını elinde bulundu-
ran bir ülkedir ve bu nedenle işgücü piyasasın-
daki ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik 

Damla Ebru AKTAŞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
Gümrük ve Ticaret Uzmanı
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potansiyeli yadsınamayacak düzeydedir. Zo-
runlu eğitim sisteminin 12 yıl olduğu ülkemiz-
de, genç nüfusun mesleki eğitime yönlendiril-
mesi büyük bir önemi haizdir. Ek olarak, meslek 
liselerinden mezun olmuş veya çıraklık eğitim 
merkezlerine devam ederek diploma almış her 
kişi esnaf ve sanatkâr olma yolunda önemli bir 
potansiyele sahip olduğundan mesleki eğitim 
esnaf ve sanatkârlarımız için ayrı bir öneme 
sahiptir. 

Ülkemizde mesleki eğitim Millî Eğitim Bakan-
lığının sorumluluğunda yürütülmektedir. Mes-
leki eğitimin belgelendirilmesi noktasında ise; 
Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde oluşturulan 
Mesleki Eğitim Kurulu tarafından belirlenen 
kapsam içi mesleklerde 3308 sayılı Mesleki 
Eğitim Kanunu gereği Bakanlık, çıraklık eğiti-
mi kapsamında olmayan mesleklerde “Çıraklık 
Eğitim Uygulaması Yapılmayan Meslek Dal-
larında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin 
Yönetmelik” gereği Türkiye Esnaf ve Sanat-
kârları Konfederasyonu yetkilidir. Bunlara ek 
olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-
nın ilgili kuruluşu olarak kurulan ve amacı ulu-
sal ve uluslararası meslek standartlarını temel 
alarak teknik ve mesleki alanlarda ulusal ye-
terlilik esaslarını belirlemek, denetim ölçme 
ve değerlendirme belgelendirme ve sertifi-
kalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek ve 
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ile ilgili hususları 
düzenlemek olan Mesleki Yeterlilik Kurumu 
bünyesinde oluşturulan sektör komiteleri ta-
rafından onaylanan ulusal meslek standartları 
ve ulusal yeterlilikler de ülkemizde eğitim sis-
teminin bir parçasıdır. Aynı zamanda İŞKUR da 
mesleki eğitim kursları düzenlemekte, işbaşı 
eğitim programlarıyla da bu kursları destek-
lemektedir. İŞKUR kurslarından alınan belge-
lerde de yine Milli Eğitim Bakanlığının onayı 
bulunmaktadır.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda çırak-
lık, kalfalık ve ustalık tanımları yapılmış olup 
mesleklerin eğitim süreleri değişim göster-
mektedir. İlgili kanuna göre; mesleki eğitim 
sürecine çırak olarak başlayan kişinin:

a) En az ortaokul veya imam hatip ortaokulu 
mezunu olması 

b) Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesle-
ğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun ol-
ması gerekmektedir. 

Ancak, on dokuz yaşından gün almış olanlar-
dan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş 
olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun 
olarak düzenlenecek mesleki eğitim program-
larına göre çıraklık eğitimine alınabilmektedir. 

Çıraklık süresi sona eren kişiler kabul edilebilir 
bir mazeretleri dışında açılacak ilk kalfalık sı-
navına girmekle yükümlüdürler. Kişi kalfalık sı-
navından sonra ustalık sınavına girmek zorun-
da değildir, ancak kalfalık yeterliğini kazanmış 
olanların mesleki yönden gelişmelerini ve ba-
ğımsız işyeri açabilmelerini temin için gerekli 
yeterlilikleri kazandırmak gayesiyle iş saatleri 
dışında Bakanlıkça ustalık eğitimi kursları dü-
zenlenmektedir.  

Ustalık sınavına girmek isteyen bir kalfanın, 
mesleğin özelliğine göre Bakanlıkça belirlene-
cek süre kadar çalışmış ve ustalık eğitimi kurs-
larını başarı ile tamamlamış olması gerekmek-
le birlikte, kalfalık yeterliğini kazanmış olup 
mesleklerinde en az beş yıl çalışmış olanların 
ustalık sınavlarına doğrudan katılabilmesi de 
mümkündür. Bu sınavları başarı ile tamamla-
yanlara ustalık belgesi verilir. Ustalık belgesi 
bulunmayanlar usta unvanı ile çalışamaz ve 
çalıştırılamazlar. Bunlara ilave olarak örgün 
öğretime devam eden en az üç yıl süreli mes-
leki ve teknik orta öğretim kurumlarından veya 
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mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarından 
mezun olanlar, Bakanlıkça düzenlenen ustalık 
eğitim kurslarına katılabilecekleri gibi doğru-
dan da ustalık sınavlarına girebilirler. Mesleki 
ve teknik orta öğretim kurumu veya mesleki ve 
teknik eğitim merkezi mezunlarından, alanla-
rında Bakanlığa bağlı iki yıllık bir yaygın eğitim 
kurumundan belge alanlara doğrudan ustalık 
belgesi verilmektedir. 3308 sayılı Kanun kap-
samına alınan il ve mesleklerde; belediyeler ve 
işyeri açma izni vermeye yetkili diğer kurum ve 
kuruluşlar işyeri açılışında, esnaf ve sanatkârlar 
ile tacirlerin kendilerinden veya işyerinde her 
bir meslek dalında çalıştırdıkları en az birer ça-
lışanından ustalık belgesi ya da en az ön lisans 
diploması istemek zorundadır. Teknik lise me-
zunları veya mesleki ve teknik eğitim okul ve 

kurumlarının dört yıllık eğitim programlarından 
mezun olanlara, ustalık belgesinin yetki ve so-
rumluluklarını taşıyan, mesleklerinde bağımsız 
İşyeri Açma Belgesi verilmektedir. 

Yukarıda bahsedilen belgelendirmenin dışında 
kapsam içinde olmayan mesleklerde ise Tür-
kiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonuna 
bağlı odalarca belgelendirme yapılmaktadır. 
Belgeler odalar tarafından verilmektedir. Ve-
rilen belgelerin adları TESK kalfalık, TESK us-
talık ve esnaflık belgeleridir. Verilmekte olan 
bu belgelerin sınavında Millî Eğitim Bakanlı-
ğından da bir temsilci bulundurulması zorun-
luluğu vardır. TESK tarafından oluşturulan bir 
komisyonla hangi mesleklerin ustalık gerektir-
diği belirlendikten sonra ustalık gerektirmedi-
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ğine kanaat getirilen mesleklerde de kişilere 
esnaflık belgesi verilmektedir. Kapsamda ol-
mayan bir meslek kapsam içine alınmaya karar 
verilirse alındıktan sonraki işlemler 3308 sayı-
lı kanuna göre yürütülmektedir. 

Mesleki Yeterlilik Kurumu ise; kanun kapsa-
mında çeşitli kurum ve kuruluşlar ile protokol-
ler imzalayarak ulusal meslek standartlarını 
ve ulusal yeterlilikleri hazırlamaktadır. Ulusal 
Meslek Standardı bir mesleğin başarı ile icra 
edilebilmesi için MYK tarafından kabul edilen 
bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler oldu-
ğunu gösteren asgari normdur. Standardı ha-
zırlanacak meslekler iş piyasasının ve eğitim 
kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve sektör ko-
mitelerinin önerileri dikkate alınarak yönetim 
kurulunca belirlenir.

Mesleki yeterlilik belgesi alabilmek için kişinin 
hazırlanan ulusal yeterlilik ve meslek stan-
dartlarındaki gereklilikleri yerine getirmesi ge-
rekmektedir. Bu da TÜRKAK tarafından akre-
dite edilen sınav ve belgelendirme kuruluşları 
tarafından yapılmaktadır. Bu belgeleri alabil-
mek için kişi sınav ve belgelendirme kurulu-
şuna gerekli ücreti yatırmakta ve daha son-
rasında yeterlilik belgesini alabilmektedir. İlgili 
belgelerin geçerliliği 5 yıl olmakla birlikte, her 
5 yılın sonunda belge sahiplerinden belgele-
rinin yenilenmesi ve eğer var ise revizyondan 
geçmiş standartlar ve yeterliliklerdeki şartları 
sağlaması istenecektir. 

Yukarıda bahsedilenlerden de anlaşılacağı 
üzere, ülkemizde mesleki eğitim sisteminin 
belgelendirilmesinde birden fazla kurum/
kuruluş görev almaktadır. Ancak verilen bu 
belgelerin birbiri ile denkliğinin olmaması çok 
büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Yapılan son mesleki eğitim kurullarında halk 
eğitimi merkezi ile özel mesleki eğitim ku-

rumlarında uygulanan programların, müfre-

datların ulusal meslek standartları ve ulusal 

yeterliliklerle uyumlu hâle getirilmesi ve eği-

tim ve öğretimin bu programlara göre veril-

mesinin sağlanması gibi kararlar alınmıştır. Bu 

durum ilerideki sorunları kuşkusuz çözüme ka-

vuşturacaktır ancak hâlihazırda elinde belgesi 

olanlar ile ilgili de denklik sağlanması nokta-

sında da önemli adımlar atılması gerektiği dü-

şünülmektedir.

Kaynakça 

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 

5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kanunu 

Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dalların-
da Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik (14 
Ocak 2008 RG sayı: 26756)
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Meslek Kuruluşlarının 
Genel Kurulları

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının 

genel kurul süreçleri ve seçim uygulamaları 

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Ku-

ruluşları Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar Mes-

lek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve 

Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık 

Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yö-

netmeliği ve kuruluşların ana sözleşmeleri 

çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Esnaf 

ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının olağan 

genel kurulları yönetim kurulunca yapılacak 

çağrı üzerine 4 yılda bir olmak üzere kuruluş 

merkezinin bulunduğu yerde yapılmaktadır. 

Meslek kuruluşlarının son olağan genel ku-

Merve Ceren SEYHAN
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
Gümrük ve Ticaret Uzmanı
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rul toplantıları 2014 yılında yapılmış olup 
bu nedenle 2018 yılı esnaf ve sanatkârla-
rın genel kurul toplantılarının yapılması ve 
organ seçimleri açısından büyük önem arz 
etmektedir. 

3025 esnaf ve sanatkârlar odasının genel 
kurul toplantısı 2018 yılı Ocak, Şubat ve 
Mart aylarında, 82 Birliğin Mayıs, 13 Fe-
derasyonun Haziran, Konfederasyonun ise 
Eylül ayında gerçekleştirilecektir. Yönetim 
kurulu kanuni şartları yerine getirmek su-
retiyle usulüne uygun şekilde genel kurul-
ları zamanında yapmakla mükelleftir. Genel 
kurullarını zamanında yapmayan esnaf ve 
sanatkâr meslek kuruluşlarının genel ku-
rul işlemleri; bir üst kuruluş tarafından gö-
revlendirilecek üç kişilik heyet tarafından 
yürütülmektedir. Zamanında yapılmayan 
genel kurul, bu görevlendirmeyi takiben 2 
ay içinde yapılmalıdır. Yönetim kurulu kendi 
takdir ve tespitleri ile genel kurul sürelerini 
kanunda ve ana sözleşmede yazılı hükümle-
rin dışında tespit ve ilan etme yetkisini haiz 
değildir.

Genel kurula katılacaklar listesinde (hazirun) 
yer alabilmek için genel kurul tarihinden en 
az 6 ay önce odaya kaydolma zorunluluğu 
bulunmaktadır. Genel başkan, başkan, yö-
netim, denetim ve disiplin kurullarına seçi-
lebilmek için ise genel kurul üyesi olmak, ke-
sintisiz en az 2 yıldır odaya kayıtlı ve hâlen 
çalışıyor olmak ve 5362 sayılı Kanunun 50. 
maddesinde yer alan öğrenim ve sicile kayıt 
şartlarının sağlanması gereklidir. Seçim ku-
ruluna verilecek olan hazirun listesi, Maliye 
Bakanlığı ile Konfederasyonun görüşü alı-
narak Bakanlıkça belirlenen ücret karşılığın-
da ilgili esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşu 

tarafından Bakanlık E-Esnaf ve Sanatkar 
Veri Tabanı’ndan (ESBİS) temin edilir.

Olağan genel kurul toplantıları, yönetim 
kurulunun çağrısı üzerine yapılır. Yönetim 
kurulunca alınacak kararda; toplantının yeri, 
tarihî, saati, çoğunluk sağlanamazsa top-
lantının nerede yapılacağı ve gündemi be-
lirtilmek zorundadır. İlk toplantıda çoğunluk 
sağlanmaması hâlinde 2 toplantı arasındaki 
süre odalarda 5, diğer meslek kuruluşların-
dan 2 günden az olmamalıdır. 

Ayrıca bu hususlar toplantıdan en az 15 
gün önce ESBİS’te yayınlanmalı, oda ve bir-
liklerce mahalli olarak veya haftalık yayın-
lanan bir gazetede veya teamüle göre, Fe-
derasyon ve Konfederasyon için Türkiye’de 
yayınlanan bir gazetede ilan edilmelidir. 
Yine toplantıdan en az 15 gün önce genel 
kurula sunulacak raporlar ESBİS’te meslek 
kuruluşlarının üyelerinin bilgilerine sunula-
rak kuruluşun merkezinin bulunduğu yerde 
incelemeye açık tutulur. 

Seçim yapılacak genel kurul toplantısından 
en az 20 gün önce, ESBİS’ten temin edilen 
hazirun listesi, toplantının gündemi, yeri, 
günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı tak-
dirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hu-
susları belirleyen bir yazı ile birlikte 3 nüsha 
olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanlığına 
“oda mührü ile mühürlenmiş olarak” verilir. 
Birden fazla ilçe seçim kurulu bulunan yer-
lerde görevli hâkim, Yüksek Seçim Kurulunca 
belirlenir. 

Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belge-
leri de getirtip inceleme yapmak suretiyle 
varsa noksanlıkları tamamlattıktan sonra 
seçime katılacak genel kurul üyelerini be-
lirleyen listeyi ve diğer hususları onaylar, 
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onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer 
hususlar seçim kurulu ile ilgili esnaf ve sa-
natkârlar meslek kuruluşunun merkezinde 
ve genel kurulun yapılacağı yerde asılmak 
suretiyle, ayrıca ESBİS’te 7 gün süre ile ilan 
edilir. İlan süresi içinde listeye yapılacak iti-
razlar hâkim tarafından incelenir ve en geç 
2 gün içerisinde kesin olarak karara bağla-
nır. Hâkim tarafından kesin karara bağlanan 
itirazlar, meslek kuruluşunun bağlı olduğu 
sicil müdürlüğü tarafından aynı gün içinde 
ESBİS vasıtasıyla listeye ilave edilerek ge-
nel kurula katılmasına veya katılmamasına 
hâkim tarafından karar verilen esnaf ve sa-
natkârlar listedeki ilgili sütunlarda belirtile-
rek gösterilir. Hâkimin verdiği kesin kararın 

işlendiği yeni genel kurul toplantısına ka-
tılacaklar listesi ilgili esnaf ve sanatkârlar 
meslek kuruluşu tarafından her sayfası ayrı 
ayrı mühürlenerek kontrol ve tasdik edilmek 
üzere tekrar ilçe seçim kurulu başkanlığına 
sunulur. Bu suretle kesinleşen listeler ile 
toplantıya ilişkin diğer hususlar aynı gün 
onaylanarak ilgili esnaf ve sanatkârlar mes-
lek kuruluşuna gönderilir.

Bakanlık veya yetkilendirilen mülki idare 
amirliğine müracaatla toplantı yeri, günü, 
saati ve gündemi bildirilmek suretiyle ba-
kanlık temsilcisi veya hükümet komiseri 
görevlendirilmesinin talep edilmesi lazım-
dır. Birlik ve oda genel kurul toplantılarına 
valilik, konfederasyon ve federasyon top-
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lantılarına Genel Müdürlük tarafından tem-
silci görevlendirilir. Genel Müdürlük gerekli 
görmesi hâlinde birlik ve oda toplantılarına 
temsilci görevlendirilebilir; durum valilik ve 
sanatkârlar meslek kuruluşuna bildirilir. 

Genel Kurul toplantısının geçerli olabilme-
si için bakanlık temsilcisinin veya hükümet 
komiserinin toplantı süresince bulunması ve 
kapanışa kadar toplantıya nezareti zorunlu-
dur.

Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri 
toplantı başlamadan evvel çağrının usulüne 
uygun olarak yapıldığını, hazirun listesinin 
ESBİS’ten alındığını ve salonun tamamen 
boş olduğunu tespit eder. Görevlendirilen 
bakanlık temsilcisinin veya hükümet komi-
serlerinin imzasını taşımayan hazirun listesi 
ile tutanaklar ve dolayısıyla toplantı belge-
leri hüküm ifade etmez. 

Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri 
toplantıya katılmaz ise mülki idare amirine 
durum bildirilir. Bakanlık temsilcisi veya hü-
kümet komiseri yine gelmezse bir saat son-
ra toplantıya başlanır. 

Yönetim kurulu, toplantı salonunun, top-
lantıya katılacakların tümünün rahatlıkla 
katılmasını sağlayacak büyüklükte olması-
nı ve toplantının düzenli bir biçimde deva-
mının gerektirdiği bütün güvenlik ve sağlık 
koşullarını taşımasını teminle görevli ve 
yetkili olup ayrıca emniyeti temin açısından 
toplantı gününden evvel mahalli güvenlik 
birimlerinin bilgilendirilmesi için ilgili mülki 
amirliğe bildirimde bulunur.

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının 
genel kurul toplantılarına katılan genel ku-
rul üyeleri;

a) Adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve ta-
rihini, 

b) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını, 

c) Esnaf ve sanatkârlar sicil numarasını,  

d) Temsilcisi oldukları meslek kuruluşlarının 
isimlerini 

gösterecek şekilde, esnaf ve sanatkârlar 
meslek kuruluşlarının ESBİS’ten alacakları 
listedeki yerlerini kimlik göstermek ve imza 
etmek suretiyle genel kurula katılırlar. Genel 
kurul üyelerinin toplantıya bizzat katılmala-
rı gerekli olup, vekâlet kabul edilmez. Genel 
kurul üyelerinden birden fazla temsil hakkı 
olanların, her temsil hakları için ayrı oy hakkı 
vardır.

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının 
genel kurul toplantılarının açılabilmesi için 
ilk toplantıya üyelerin yarıdan fazlasının 
iştirak etmesi şarttır. Birinci toplantıda ço-
ğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı en 
az iki genel kurul üyesi ve bakanlık temsil-
cisi veya hükümet komiseri tarafından dü-
zenlenecek bir tutanakla ertelenir. İkinci 
toplantıda ise katılanların sayısı odalarda, 
yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri-
nin toplamının 5 katından az olamaz. Diğer 
esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarında 
ikinci toplantılarında genel kurul üyelerinin 
yarıdan fazlası olma çoğunluğu aranır.

Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri, 
toplantının mevzuat, ana sözleşmeleri ve 
gündem esasları içinde yapılmasını temin 
ve denetlemekle görevlidir. Bakanlık tem-
silcisi veya hükümet komiseri çoğunluğun 
sağlanması sonucunda toplantıya girişe 
izin verir. Genel kurulda delegeler ve mi-
safirler ayrı yerlerde oturtulur. Güvenliğin 
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temini bakımından bakanlık temsilcisi 
veya hükümet komiseri tarafından gerek 
görülürse genel kurul toplantısına misafir 
alınmaz. 

Genel kurul, meslek kuruluşlarının ana söz-
leşmelerine uygun olarak düzenlenen gün-
dem maddeleriyle toplanır. Gündemde yer 
almayan konular, toplantıda hazır bulunan 
genel kurul üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği 
üzerine yapılacak oylamayla veya Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığının görüşülmesini iste-
mesi hâlinde doğrudan gündeme alınır. Ana 
sözleşme değişikliği ve fesih hususu, ilan 
edilen gündemde yer almadıkça genel ku-
rul üyelerinin teklifi olsa dahi görüşülemez.
Gündem; açılış, başkanlık divanının teşekkü-
lü, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunma-
sı, başkanlık divanına tutanakları imzalama 
yetkisinin verilmesi, yönetim kurulu faaliyet 

raporunun okunması ve müzakeresi, dene-
tim kurulu raporunun okunması ve müza-
keresi, bilanço, gelir ve gider hesaplarının 
okunması ve müzakeresi, kabulü veya reddi, 
yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı 
ayrı ibrası, yeni dönem çalışma programı ile 
bu program içinde yer alacak eğitim, teorik 
ve pratik kurs programları ve tahmini büt-
çenin görüşülmesi, kabulü veya reddi, aylık 
ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konak-
lama ücretlerinin tespit edilmesi, dilek ve 
temenniler, seçim ve kapanış bölümlerinden 
oluşur.

Bakanlık temsilcisi veya hükümet komise-
ri tarafından görüşmelerin başlamasına 
izin verilmesini müteakip başkanlık divanı 
teşekkül edilir. Divan, genel kurul üyeleri 
veya üst kuruluşlarca görevlendirilmiş tem-
silciler arasından seçilen 1 başkan, 1 başkan 
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vekili ve 3 kâtip üyeden oluşmalıdır. Hazirun 
listesi ve diğer genel kurul evrakı, divan ile 
bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri 
tarafından imzalanır. Divanın görevleri or-
gan seçimleri sonuna kadar devam eder. 

Teamül gereği, organlara aday olacakların 
Divan Başkanlığına müracaat etmesi ge-
rekir. Divan Başkanlığınca adayların kimler 
olduğu genel kurula açıklanır. Seçim mad-
desine gelindiğinde bu hususun icrası da 
divanın görevleri arasındadır. Burada önemli 
olan husus; adaylık müracaatı için belli bir 
saatin tespit edilmesi, aday olanın divan 
başkanlığına başkanlık veya hangi organ 
için aday olduğunu belirterek yazılı olarak 
başvurması/liste verilmesi ve divanca ilan 
edilip açıklanmasıdır. 

Divan Başkanı organ seçimlerine geçmek 
için ilçe seçim kurulu seçim müdürlüğünü 
davet eder.

Hâkim, kamu görevlileri veya aday olmayan 
genel kurul üyeleri arasından 1 başkan ile 2 
üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu atar. 
Aynı şekilde ayrıca 3 yedek üye de belirler. 
Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda 
kurula en yaşlı üye başkanlık eder. Seçim 
sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördü-
ğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve 
oyların tasnifi ile görevli olup görevleri, bu 
işlemler bitinceye kadar aralıksız olarak de-
vam eder. 1000 kişiden fazla üyesi bulunan 
genel kurullarda her 1000 kişi için 1 oy san-
dığı bulunur ve her seçim sandığı için ayrı 
bir kurul oluşturulur. 200’e kadar olan üye 
fazlalığı sandık sayısında nazara alınmaz. 
Sandıkların konacağı yerler hâkim tarafın-
dan belirlenir. Seçimlerde kullanılacak araç 
ve gereçler, seçim kurulundan sağlanır.

Oy verme işlemi genel kurul görüşmelerin-
den sonra başlar ve saat 17:00’ye kadar 
devam eder, esnaf ve sanatkârlar meslek 
kuruluşlarının organ seçimleri ile yönetim 
kurulu başkanlarının seçimi tek dereceli ola-
rak yargı gözetiminde gizli oyla ve açık tas-
nifle yapılır. Seçim süresi sona erdiği hâlde 
sandık başında oylarını vermek üzere bekle-
yen üyeler de oylarını kullanırlar. Listede adı 
yazılı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar 
oy verenin kimliğinin resmî bir kuruluşça ve-
rilen belge ile kanıtlanmasından ve listedeki 
isminin karşısındaki yerin imzalanmasından 
sonra kullanılır. Oylar, “genel başkan veya 
başkanı ayrı, yönetim ve denetim varsa di-
siplin kurulu asıl ve yedek üyelerini ayrı” asıl 
ve yedek üyeler belirtilerek her türlü şekilde 
düzenlenen oy pusulalarının, üzerinde ilçe 
seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme 
sırasında sandık kurulu başkanı tarafından 
verilecek zarflara konulması suretiyle kulla-
nılır.

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları 
tutanakla tespit edilip sandık kurulu başka-
nı ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanak-
ların birer örneği seçim yerinde asılı kalır ve 
ilgili meslek kuruluşunun ESBİS’teki sayfa-
sında seçim sonuçları ilan edilir. Seçim so-
nuçları üst kurulaşa ve Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığına bildirilir.

Kaynakça 

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları 

Kanunu

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarının Genel Ku-

rul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak 

Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yö-

netmeliği
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Türkiye’de ve Dünya’da 
Kredi Garanti Sistemi

Erhan KÖKSAL
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü

Gümrük ve Ticaret Uzmanı Yardımcısı

Ülkemizde, esnaf ve sanatkârlar olarak 
tanımlanan işletme kesimi ekonomik sı-

nıflandırmadaki “küçük işletme” kavramına te-
kabül etmektedir. Esnaf ve sanatkârlar, birer 
işletme sınıfı olmaktan da öte Ahilik kültürü-
nün mirasçısı olmaları sebebiyle sosyal ve kül-
türel hayatımızda da önemli yer tutmaktadır. 
Dolayısıyla, esnaf ve sanatkârları destekleyici 
tedbirler almak yalnızca ekonomik kalkınmaya 

sağlayacağı katkılardan ötürü değil, bir gele-
neğin korunması bakımından da elzemdir. 

Küçük işletmeler hiçbir ekonominin vazge-
çemeyeceği ekonomik aktörler olup dünya 
genelinde ülkelerin toplam işletme sayıları 
içerisinde küçük ve orta ölçekli işletme oranının 
%90’ın üzerinde olduğu görülmektedir. 
Ekonomileri hem büyüyen, rekabet edebi-
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50% 55% 45% 13% 6% 3% 3% 39% 71% 9% 3%

Tablo: Esnaf ve Sanatkârların Finansman Kaynaklarından Yararlanma Durumları

Kaynak: GTB, 2014

len, istihdam yaratan bir noktaya getirmenin 
hem de gelirin tabana yayılmasının, bölgesel 
kalkınmanın ve girişimci orta sınıfı teşvik et-
menin yolu küçük işletmelerin doğrudan ya da 
dolaylı olarak desteklenmesinden geçmekte-
dir. Ekonomilerin gittikçe daha büyük ölçüde 
küreselleştiği günümüz dünyasında, rekabet 
güçlerinin korunması açısından küçük işlet-
melerin finansman imkânlarının en iyi düze-
ye çıkarılması ekonomik kalkınma için büyük 
önem arz etmektedir. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanat-
kârlar Genel Müdürlüğü tarafından esnaf ve 
sanatkârların mali durumlarının, finansman 

yapılarının, devlet desteklerinden faydalan-
ma durumlarının, bu alandaki beklentilerin ve 
geliştirilebilecek yeni alanların tespit edilmesi 
amaçlarıyla 2013 yılında “Esnaf ve Sanatkârlar 
Destek Sistemi (ESDES) Kurulması Projesi” 
hayata geçirilmiştir. ESDES kapsamında 
gerçekleştirilen odak grup toplantılarından, 
mülakatlardan ve anketlerden çıkan en dikkat 
çekici sonuçlardan biri esnaf ve sanatkârların 
işletmelerini sürdürebilmek adına dış kaynakla-
ra başvurma oranlarıdır. Tabloda da görüldüğü 
üzere esnaf ve sanatkârların büyük çoğunlu-
ğunun finansman kaynağı olarak kredilerden 
ve kredi kartlarından faydalandığı görülmekte-
dir.
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Esnaf ve sanatkâr işletmelerinin şahıs işlet-
mesi olması hasebiyle, işletme sahiplerinin 
işletmeyle özdeşleşerek kader birliğine gir-
miş olması bu işletmelerin kredilendirilmesin-
de etkili olmaktadır. Bu kesime kredi tahsisin-
de işletmelerin mali yapısından çok işletme 
sahibinin kişisel varlıkları üzerinden teminat 
istenmesi, varlıkların kaybedileceği endişe-
siyle kredi kullanımını olumsuz etkilemekte-
dir. Bu bakımdan bankalar, riskli gördükleri 
esnaf ve sanatkârlarla kredi ilişkisine girmek 
için nispeten yüksek teminatlar istemektedir. 

Bu durumda, esnaf ve sanatkârların bir 
kısmı ya en başından bankaların istediği 
zorlu teminat ve kefalet şartlarını yerine 
getiremediklerinden kredi kullanamamak-
ta ya da riskli görüldüklerinden ötürü yük-
sek maliyetlerle kullandıkları bu kredileri 
ödemede zorluk çekmektedir.  Yüksek kredi 
maliyetlerini rekabetten ötürü ürününün 
veya hizmetinin fiyatına yansıtamayan ve 
daha büyük borç yükü altına girerek daha 
fazla finansal sorunla karşı karşıya kalan bir 
işletme, kazandıklarını sermayesine ekleyip 
taşınmaz edinmemişse kredi notunun daha 
da düşmesi kaçınılmazdır. Kredi notu düştük-
çe, kredi talep eden işletmelerin bankalara 
daha yüksek teminat ve kefalet göstermeleri 
gerekmektedir.

Bu sorunun en etkili çözümü ülkemizde Kredi 
Garanti Fonu(KGF) ve Türkiye Esnaf ve Sa-
natkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Mer-
kez Birliği(TESKOMB) aracılığıyla yürütülen 
Kredi Garanti Sistemi kefaletlerinden fayda-
lanmaktır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke-
lerin hemen hepsinde var olan Kredi Garanti 
Sistemi kuruluşlarının temel amacı, teminat 

veya kefalet noksanlığı nedeniyle ihtiyaç 
duydukları finansmana erişemeyen küçük 
işletmelere kefalet desteği vererek bu işlet-
melerin finansal ihtiyaçlarını karşılayabilme-
lerini sağlamaktır. Kredi garanti kuruluşlarının 
kefaleti ile verilen krediler bankacılık sektörü 
için daha az riskli krediler olarak görüldüğün-
den, bankaların bu tür kredileri kullanan işlet-
melere dair risk algısı da sağlanan kefaletler-
le birlikte aşağıya düşmektedir.

Yapısal özellikleri ve amaçları bakımından 
ülkemizde var olan Kredi Garanti Sistemi 
ile dünyada örnek teşkil eden ülkelerdeki 
sistemler arasında önemli farklar bulunma-
maktadır. Bunu zaten gerek KGF’nin gerekse 
TESKOMB’un dünyadaki iyi işleyen model-
lerden yola çıkarak kurulmasından anlamak 
mümkündür. KGF, uzmanlaşma ve iş planı 
değerlendirme bakımından dünyadaki iyi 
örnekler arasında gösterilirken; TESKOMB ise 
küçük işletmelere erişimi, yereldeki kapsamlı 
örgütlenmesi ve mikro işletmelere has bir ke-
falet kuruluşu olması bakımından dünyanın 
önde gelen kefalet kuruluşlarındandır. 

Bir Kredi Garanti Sistemi’nin verimliliğini de-
ğerlendirmek için, sistem içerisinde yer alan 
kuruluşları ve işleyişlerini Kredi Garanti Sis-
temlerini verimli kılan faktörler bakımından 
incelemek gerekir. Bu faktörleri dört ana 
başlıkta toplamak mümkündür:

1. Riskin paylaşılması esası: Kredi notu 
düşük ve kefaleti olmayan küçük işletme-
lere finansal kuruluşlar tarafından kredi 
sağlanamamasındaki temel sorun, finan-
sal kuruluşların bu işletmelere dair risk ve 
maliyet algısıdır. Dünyadaki birçok örnekte 
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görüldüğü üzere, Kredi Garanti Sistemi bu 
riski paydaşlar arasında dağıtmak üzere 
kuruludur. Komisyon, aidat gibi kesintilerle 
ve faizle işletmeye belirli oranda sağladığı 
kefalet hasebiyle kredi garanti kuruluşuna 
ve kredinin kefalet sağlanmayan kısmı ile 
de bankaya risk paylaştırılmaktadır. Ülke-
mizde, hem KGF’nin hem de TESKOMB’un 
sistemi de bu şekildedir. Özellikle Amerika 
Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi ülkeler-
de negatif kredi notlu küçük işletmelere 
kefaletle sağlanan kredilerde faiz oranı 
piyasadaki faiz oranlarının belirgin biçim-
de üzerine çıkarılarak işletmeye de risk 
paylaşımında belirli bir yük verilmektedir. 
Bu örneklerden farklı olarak ülkemizde, 
KGF ve TESKOMB teminatıyla kullandırılan 
kredilerde yüksek faiz uygulanmamakta, 
aksine birçok kredi türünde devlet tara-
fından faiz desteği sağlanmaktadır.

2. Bankalar arası finansal rekabet: 
Krediler, bankaların ticari faaliyetlerini 
sürdürmekteki ana ürünleri olup her ban-
kanın amacı riski ölçüsünde olabildiğince 
kredi vermektir. Bu bağlamda krediler, fi-
nans sektöründeki temel rekabet unsuru 
olup dünyadaki kredi garanti sistemlerinin 
bu rekabetten düşük kredi notlu küçük 
işletmeler yararına faydalandıkları görül-
mektedir. Örneğin, Şili’de kefaletle kullan-
dırılacak kredileri küçük işletmelere sağ-
lama hakkı bankalara devlet tarafından 
ihale ile verilmektedir. Türkiye’de küçük 
işletmelerin kullandıkları kredilerin tüm 
kredilere oranına bakıldığında, incelenen 
ülkeler geneline göre düşük düzeyde kal-
dığı görülmektedir.  

3. Yerelde teşkilatlanma: Kredi garan-

ti sistemlerinin verimli olmasındaki en 

önemli unsurlardan biri kefalet sağlan-

ması hâlinde finansal durumunu düzelte-

bilecek hatta geliştirebilecek, böylelikle 

ekonomiye katkı sağlayacak işletmelerin 

tespit edilmesidir. Kredi garanti kuruluşla-

rınca kefalet talebinde bulunan işletme-

lerin saha incelemelerinin yapılabilmesi, 

onlara danışmanlık gibi hizmetlerin veri-

lebilmesi yereldeki teşkilatlanmalarının 

yaygınlığıyla doğrudan alakalıdır. Amerika 

Birleşik Devletleri, Belçika ve Fransa gibi 

ülkelerde kredi garanti kuruluşlarının ye-

rel teşkilatlanmaları güçlü olduğundan bu 

ülkelerde kefalet sağlanacak küçük işlet-

melere danışmanlık, yönlendirme, iş planı 

hazırlama ve kredi kullanım sonrası takip 

hizmetleri verimli biçimde verilmektedir. 

Yerelde teşkilatlanma bakımından ülke-

mizde faaliyet gösteren TESKOMB, 1.000 

civarındaki kooperatif sayısı ile dünya 

genelindeki sayılı kuruluşlardan biridir.

4. Iş planı değerlendirme ve takibi: 

Küçük işletmelerin kefalet desteğine, do-

layısıyla finansmana erişiminde iş planı 

değerlendirme ve yerelde teşkilatlanma 

birbirini tamamlayıcı nitelikteki iki unsur-

dur. İş planı, kredi notu düşük ve kefaleti 

olmayan bir işletmenin alacağı krediyi geri 

ödeyebilip ödeyemeyeceğini tespit et-

mekteki en önemli unsurdur. Güney Kore 

ve İngiltere gibi ülkelerdeki kefalet kuru-

luşlarında olduğu gibi, KGF de kredi notu 

düşük ve kefaleti olmayan fakat gerçekçi 

bir iş planına sahip işletmeleri tespit et-
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mek ve bu işletmelerin başvurularını de-

ğerlendirmek bakımından iyi örnektir. 

Özetle Kredi Garanti Sistemi, faaliyetlerini 

sürdürmek için dış kaynağa ihtiyaç duyan fa-

kat finansmana erişmekte zorluk çeken kü-

çük işletmeler için alternatifsiz ve güvenilir 

bir fırsat; işletmelerini korumayı ve güçlendir-

meyi, dolayısıyla kalkınmada sürdürülebilirliği 

sağlamayı amaçlayan devletler için önemli 

bir ekonomik enstrümandır. Organizasyon ve 

küçük işletmelere yaygın erişim kabiliyetleri 

bakımından TESKOMB ile iş planı değerlen-

dirme ve danışmanlık sağlama yetisi bakı-

mından KGF, dünyada öne çıkan Kredi Garanti 
Sistemi kuruluşları olarak Türkiye ekonomisi 
için hayati roller üstlenmektedir.  

Kaynakça

www.sba.gov

European Association of Mutual Guarantee Societies 
(AECM) (2010), Guarantees and the recovery: The impa-
ct of anti-crisis guarantee measures

OECD, (2011) Facilitating Access to Finance - Discussi-
on Paper on Credit Guarantee Schemes

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, (2014), KOBİ Destekleri 
Ülke İncelemeleri (Almanya, İngiltere ve Belçika)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, (2014), Esnaf ve Sanat-
kârlar Teşvik ve Destek Sistemi(ESDES) Projesi Yurtiçi 
Mevcut Durum Analizi Sonuç Raporu
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Dokumacılıktan bakır işlemeciliğine, yemenicilikten 
sedefçiliğe, dericilikten bakırcılığa birçok sanatsal 

mesleğin uzun yıllar boyunca ustalıkla icra edildiği; İpek 
Yolu’nun üzerinde yer alması hasebiyle daima önemli bir 
ticaret kenti olan Gaziantep, Anadolu’nun Türk-İslamlaş-
tığı ilk yıllardan bugüne Ahiliğin önemli merkezlerinden 
biri olmuştur. Kadim uygarlıklara ev sahipliği yapmış Ga-
ziantep ilini tanıyabilmek için onun tarihini, el sanatları 
kültürünü, müzelerini ve mutfağını iyi bilmek gerekmek-
tedir. 

Tarihî 
Gaziantep tarih öncesi çağlardan beri yerleşme sahası 
ve uğrak yeri olmuştur. Tarihî İpek Yolu’nun da buradan 
geçmiş olması, ilin önemini ve canlılığını devamlı ola-
rak korumasını sağlamıştır.  Gaziantep’in tarihî devirleri 
Kalkolitik, Paleolitik, Neolitik dönemler, Tunç Çağı, Hitit, 
Med, Asur, Pers, İskender, Selefkoslar, Roma ve Bizans, 
İslam-Arap ve İslam-Türk devirleri olarak sıralanabilir. Bu 
dönemlerin izlerini günümüzde de açık bir şekilde gör-
mek mümkündür.

Ayıntap olarak bilinen eski kent, bugünkü Gaziantep’in 
12 km. kuzeybatısında Dülük Köyü ile Karahöyük Köyü 
arasındadır. Yapılan arkeolojik araştırmalarda taş, kalkoli-

Gaziantep’in tarihî devirleri Kalkolitik, Paleoli-
tik, Neolitik dönemler, Tunç Çağı, Hitit, Med, 
Asur, Pers, Iskender, Selefkoslar, Roma ve Bi-
zans, Islam-Arap ve Islam-Türk devirleri olarak 
sıralanabilir.

Geçmişten Günümüze 
Gaziantep

Şehitlik Madalyası

Doç. Dr. Fahri TEMIZYÜREK
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tik ve bakır dönemlerine ait kalıntılara rastlan-
mış olması, yörenin Anadolu’nun ilk yerleşim 
alanlarından birisi olduğunu göstermektedir.

Gaziantep, Kahramanmaraş’tan Halep’e, Bi-
recik’ten Akdeniz kıyılarına ve Diyarbakır’dan 
İskenderun’a giden ana yollar üzerinde bulun-
duğundan, her dönemin kültür ve ticaret mer-
kezi olma özelliğini korumuştur.

1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra bölge-
de Selçuklu İmparatorluğu’na bağlı bir Türk 
Devleti kurulmuştur. 1270 Yılında Moğolların 
istilası ile yıkılan kent, daha sonra Dulkadiro-
ğullarının ve Memlukluların eline geçmiştir. 
1516 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından 
Memluklulara karşı yapılan Mercidabık (Kilis 
yakınında) Meydan Savaşı’ndan sonra Gazi-
antep ve yöresi Osmanlı İmparatorluğu’nun 
yönetimine girmiş oldu.

Osmanlılar döneminde çok sayıda cami, med-
rese, han ve hamam yapılmış, kent aynı zaman-

da üretim, ticaret ve el sanatları yönünden de 
ilerlemiştir. 1641 ve 1671 yıllarında yöreyi iki 
kez ziyaret eden Evliya Çelebi burada 22 ma-
halle, 8 bin ev, 100 kadar cami, medrese, han, 
hamam ve üstü kapalı çarşı olduğunu anlatır.

I. Dünya Savaşı sonunda, Gaziantep önce İngi-
lizler daha sonra da Fransızlar tarafından işgal 
edilmiştir. Gaziantep Savunması, Ulusal Kurtu-
luş Savaşı tarihimizde yiğitlik, kahramanlık ve 
fedakârlığın ulaşılmaz abidesi olmuştur. Gazi-
antep Savunması, eşsiz kahramanlığı ile hem 
kendini hem de Güneydoğu Anadolu’yu düş-
man işgalinden kurtaran bir halk hareketi, millî 
birliğin ve benliğin bir şahlanışı olarak tarihteki 
yerini almıştır. 

Eskiden Ayıntap olarak adlandırılan Gazian-
tep, adını tarihin derinliklerinden, sıfatını ise 
Millî Mücadele’deki kahramanlıklarla dolu mü-
dafaasından almıştır.

Kurtuluş Savaşı’nda halkın göstermiş olduğu 
üstün kahramanlıklar sebebiyle şehre 8 Şubat 
1921 tarihinde TBMM tarafından “Gazi”lik un-
vanı verilmiştir. Layiha-i Kanuniye’nin l. Mad-
desi “Ayıntap livası merkezi olan Ayıntap kasa-
basının namı Gaziayıntap’a tahvil olunmuştur.” 
Böylece de Antep, Gaziantep olmuştur. 
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El Sanatları
Tarihten günümüze önemli bir ticaret merkezi 
ve geçiş bölgesi olan Gaziantep, aynı zaman-
da sosyal yaşantıların ve sözlü kültür ürünle-
rinin yanı sıra Türk el sanatlarının da canlılığını 
muhafaza ettiği bir sahadır.

Bakır işlemeler, sedef kakmalı eşyalar, altın ve 
gümüş takılar, yemeni adı verilen üstü kırmızı 
ya da siyah deriden tabanı ise köseleden di-
kilen topuksuz ve çok sağlıklı olan geleneksel 
ayakkabılar, beyaz kumaş üzerine sarılarak ve 
çekilerek beyaz, sarı, krem rengi ipliklerle ya-
pılan Gaziantep işleri şehre özgü eşyalardır.  
1557 tarihli Ayntab Vakıf Defteri’nin “Vakf-ı 
Ali Neccar Der Nefs-i Ayntab” başlıklı bölü-
münde, Ali Neccar Camisi’nin vakıf gelirleri 
arasında sayılan yıllık 192 akçe gelirli bir dük-
kân için kullanılan “Dükkan der suk-ı kazgan-
ciyan” ifadesi bu tarihlerde Gaziantep’te bir 
bakırcılar çarşısının ve organize olmuş bakırcı 
esnafının varlığını göstermektedir. Gazian-
tep’te işlenilen bakırlar güzel yurdumuzun her 
köşesinde olduğu gibi yurt dışında da büyük 
beğeni toplamaktadır.

Gaziantep’te çok çeşitli el sanatları mevcut-
tur. Geçmişte Gaziantep’teki en yaygın el sa-
natları; dericilik, bakırcılık, yemenicilik, kilimcilik, 

el işlemeciliği ve kuyumculuktur. Bunlardan el 
işlemeciliği, bakırcılık ve kilimcilik önemini hâlâ 
korumaktadır. Özellikle Gaziantep’in kendine 
özgü motifleri olan kilimleri ve bakır ürünleri 
çok meşhurdur. Gaziantep’e özgü kilim çeşit-
leri Baklava dilimleri, Habbap Ayağı, Kuş Kana-
dı, Zincir Göbek, Dirsek Göbek, Pençe Göbek, 
Çarkı Felek, Parmak Göbek ve Atom Göbek’tir. 
Ayrıca hanımların hemen her evde yaptığı An-
tep işi, dantel ve örgü gibi başka el sanatları 
da mevcuttur.

Sedef Kakma İşlemeciliği: Bazı deniz hayvan-
larının kabuğunda bulunan sert, beyaz ve gök-
kuşağı pırıltılı, fosforik özelliği olan maddeye 
“sedef”, bu maddeyi işleyen kişiye de “sedefkâr” 
denilmektedir. Asırlardan beri bilinen sedef, za-
manının tekniği ve milletlerin sanat anlayışına 
göre şekil almıştır. XV. yy.’dan sonra Osmanlılar 
döneminde Türk-İslam sanatının tamamen em-
rine giren sedef, geometrik desenlerin dizilişleri 
ile gelişimini sürdürmüştür. Hammaddesinde 
midye kabuğu, çeşitli teller ve ceviz ağacının 
kullanıldığı sedef sanatı asırlarca değişik motif 
ve desenlerle zenginleştirilerek mimari yapılar-
da (mescit, saray), mobilya ve çeşitli kullanım 
eşyalarında ve silah kabza süslemelerinde kul-
lanılmıştır. Türkiye’de Gaziantep ilimizde yaygın 
bir şekilde sedef işlemeciliği yapılmakta ve üre-
tilen sedef işlemeler turistik bölgelere ve yurt-
dışına ihraç edilmektedir.

Geleneksel Gaziantep El Sanatları, Anado-
lu’nun binlerce yıllık tarihinden gelen çeşitli 
uygarlıkların kültür mirasıyla, kendi öz değer-
lerini birleştirerek zengin bir kültür oluştur-
muştur. Günümüzde Gaziantep’te görülen el 
sanatları arasında; Kutnu Kumaş dokumacılığı, 
Aba dokumacılığı, Şal Kumaşı dokumacılığı, ki-
lim dokumacılığı, Antep işi işlemeciliği, bakır iş-
lemeciliği yemenicilik ve sedefçilik bulunmak-
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tadır. Hammaddesi floş ve pamuk ipliği olan 
ve tamamen el tezgâhlarında dokunan kutnu 
bezi, Türkiye’de sadece Gaziantep’e has eski 
bir dokuma türüdür. Kutnu kumaşından yöre-
sel kıyafetler yapıldığı gibi, çeşitli aksesuar, 
turistik giysi, çanta, terlik, perdelik kumaş da 
üretilmektedir.

Günümüz Kutnu Kumaş dokumacılığı ve An-
tep işi işlemeciliği, Türkiye’de başka bir böl-
gede görülmemektedir. Aba dokumacılığı ve 
Şal Kumaşı dokumacılığı ise yakın çevrede; 
Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa gibi bazı il-
lerimizde devam ettirilmektedir. Devam eden 
bu el sanatları Türk dokuma ve işleme sanatı 
içerisinde renk zenginliği, motif özellikleri ve 
teknik bakımdan özel ve farklı bir yere sahiptir.

Müze ve Hanları
Gaziantep, ilinde çok sayıda müze vardır.   Ga-
ziantep tam bir müzeler kenti görünümünde-
dir. Tarihî İpekyolu üzerinde yer alan Zeugma 

Mozaik müzesi, teşhir edilen objeler açısından 
dünyanın en önemli müzeleri arasında yer 
almaktadır. Roma ve Geç antik döneme ait 
mozaik, duvar resimleri, sütunlar, heykeller ve 
daha birçok mimari parçalar teşhir edilmekte-
dir. Gaziantep Arkeoloji Müzesi, Romalılardan 
Osmanlılara kadar birçok uygarlığı barındıran 
zengin bir tarihe sahiptir. Atatürk’ün nüfusu-
na kayıtlı olduğu Bey mahallesinde tarihî bir 
Antep evi “Atatürk Anı Müzesi” adı altında Ga-
zianteplilerin kültür hayatındaki yerini almıştır. 
Gaziantep kent kültürü ve tarihinin tanıtılması 
amacıyla kurulan Bayazhan Kent Müzesi mut-
laka görülmesi gereken bir başka müzedir. 

Yalnızca müzeler değil, tarihî Gaziantep mima-
risinde de önemli bir yeri olan hanlar da mu-
hakkak görülmesi gereken yerlerdendir. Ga-
ziantep’te vaktiyle Selçuklu ve Osmanlı sivil 
mimari yapıtlarında önemli mihenk taşları olan 
31 han vardı. Bunlardan bir kısmı yıkılarak bir 
kısmı ise mimari yönden değişikliğe uğrayarak 
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yok olmuşlardır. XIV. ve XV. yüzyıllarda yapılan 
ve ticari zenginliğin tanıkları olarak bugün de 
yaşamlarını sürdüren meşhur hanlarımız; Şire 
Hanı, Beyazhan, Gümrük Hanı, Pürsefa Hanı, 
Tuz Hanı, Hışva Han (Lala Mustafa Paşa Hanı) 
Mecidiye Hanı, Emir Ali Hanı, Anadolu Hanı, 
Kürkçü Hanı, Elbeyli Hanı, Yeni Yüzükçü Hanı, 
Tütün Hanı, Hacı Ömer Hanı, Büdeyri Hanı, 
Millet Hanı ve Yeni Han’dır.  

Mutfağı
Birçok açıdan ülkemizin güzide bir şehri olan 
Gaziantep, mutfağı ile de gerçek bir hazinedir. 
Kuruluklar, salçalar, reçeller, nişasta, bulgurlar, 
turşular ve şire hazırlama çabaları âdeta her 
evin kışlık hazırlığıdır, desek yeridir. Bugün 
şehrin muhtelif semtlerinde Gaziantep ye-
meklerinin ve tatlılarının yapılışından sunulu-
şuna kadar tüm merhalelerin görülebileceği 
çok güzel lokantalar vardır.

Gaziantep mutfağının en önemli özelliklerin-
den biri de, yemeklerde et olarak koyun etinin 
kullanılmasıdır. Etin belli bölgeleri de yapılacak 
yemekte iyi sonuç verir. Mesela; budun iç kı-

sımlarından yapılan köfte, daha iyi tutar. Küş-
lemeden yapılan kebap, çok yumuşak olur. Ka-
saplar koyunun hangi bölgesinin etinin hangi 
yemekte daha iyi sonuç vereceğini bildiği için 

et almaya gelenlere hangi yemeği yapacağı-
nı sorar ona göre et verirler. Yaz mevsiminde 
sebzeler bol olduğu için, bu yemekler daha çok 
yaz mevsiminde yapılmaktadır. Bu sebzelerin 
bir kısmı da kurutulmak suretiyle kış aylarında 
kullanma amacıyla saklanmaktadır.

Gaziantep’te önemli miktarda zeytincilik yapıl-
dığından zeytinyağlı yemekler de Gaziantep 
mutfağında önemli yer tutmaktadır. Bunlardan 
bazıları şunlardır: Arpacık Soğanlı Kereviz, Zey-
tinyağlı Bamya, Zeytinyağlı Börülce, Zeytin-
yağlı Dolma, Zeytinyağlı Enginar, Zeytinyağlı 
Fasulye, Öcce, Zeytinyağlı Havuç, Zeytinyağlı 
Ispanak, Zeytinyağlı İmambayıldı, Zeytinyağlı 
Kabak, Zeytinyağlı Lahana Sarması, Zeytinyağlı 
Pancar Sarması, Zeytinyağlı Pancar Kavurması, 
Zeytinyağlı Pilaki, Zeytinyağlı Yaprak Sarması, 
Zeytinyağlı Yer Elması, Ekmek Aşı ve diğerleri. 
Gaziantep baklavası, antepfıstığı, tatlı sucuk ve 
pestil, kırmızıbiber ve baharatlar Gaziantep’te 
yapılacak alışverişlerde alınması en çok tavsiye 
edilen ürünlerdendir.

Kaynakça

Gaziantep Valiliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep İl Kültür Müdürlüğü 
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Ulaştırma Sektörü 
Analizi Raporu 

Türkiye genelinde sayıları 1,7 milyonu aşan 
esnaf ve sanatkârlar istihdama sağladıkları 
katkı ve oluşturdukları katma değer ile hem 
ekonominin hem de sosyal hayatın en önemli 
yapı taşlarından biridir. Bu doğrultuda esnaf 
ve sanatkârlara ilişkin yapılacak düzenlemeler 
toplumun büyük bir çoğunluğuna doğrudan 
etki edeceğinden söz konusu düzenlemelerin 
yapılması için öncesinde esnaf ve sanatkârla-
rın faaliyet gösterdikleri sektörlerin derinle-
mesine incelenmesi gerekmektedir. 

Bu bağlamda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Es-
naf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü, esnaf 
ve sanatkârların faaliyet gösterdikleri sektör-

lerdeki mevcut durumlarının ve sorunlarının 

tespit edilerek çözüm önerileri oluşturulması 

ve sektörün gelecek vizyonunun belirlenmesi 

amaçlarıyla 2015 yılında “Esnaf ve Sanatkâr-

Serhat SÜMER
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
Gümrük ve Ticaret Uzmanı

Bu kitap, ulaştırma sektöründe çalışma yapmak 
isteyen kişiler için önemli bir kaynak olma özelliği 
taşımaktadır. 
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lar Özelinde Sektör Analizi” projesini hayata 
geçirmiştir. Proje Halkbank’ın desteği ve üni-
versiteler ile beraber yürütülmektedir. 

Projeden alınacak verimin en üst düzeyde ol-
ması için sektördeki esnaf, meslek kuruluşla-
rı, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile beraber 
çalışılmıştır. Ayrıca akademik bir bakış açısı 
sağlanması amacı ile proje faaliyetleri çeşitli 
üniversiteler ile beraber yürütülmüştür.

Proje kapsamında analiz edilen sektörlerden 
biri olan ulaştırma sektörü 400 binin üzerinde 
faaliyet gösteren esnafı ile sayıca en büyük 
sektör olma özelliğini taşımaktadır. Ulaştır-
ma sektöründeki esnaf ve sanatkârlara ilişkin 
çalışmalar özetle şu şekildedir:

• Masa başı araştırmaları, literatür tara-
ması, konuya ilişkin rapor ve çalışmala-
rın tespiti

• 10 adet odak grup toplantısı

• 10 adet iyi uygulama incelemesi

• 8 adet büyük ölçekli şirket mülakatı

• 2 adet yurtdışı iyi uygulama incelemesi

• Dünya- OECD- AB ülkeleri mevcut du-
rum incelemeleri

• 1100 esnaf, 1000 tüketici anketi uy-
gulaması

• Eğitici materyaller hazırlanması

Projenin sonucunda ulaştırma sektöründe 
faaliyet gösteren esnafın mevcut durumunu 
tespit ederek karşı karşıya kaldığı sorunla-
rın çözümü ve geleceğe yönelik yol haritası 
oluşturulması; proje kapsamında geliştirilen 
öneriler ile birlikte sektörün daha iyi bir nok-
taya gelmesi için gerekenlerin tespit edilerek 

ihtiyaç duyulan adımların atılması hedeflenen 
amaçlar arasındadır. 

Tüm bu beklentilerle yürütülen proje faaliyet-
leri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinasyo-
nunda Atılım Üniversitesi proje ekibi ile birlikte 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın ardından 
elde edilen çıktılar sonuç raporu şeklinde ki-
taplaştırılarak kamuoyuna sunulmuştur.

Söz konusu kitabın ilk bölümlerinde sektöre 
ait istatistiki verilere, sektörün bölgelere göre 
dağılımına, ülke ekonomisi içerisindeki yerine, 
tüketicilerin sektörde sunulan hizmetlerden 
memnuniyet durumu ve beklentilerine yer ve-
rilmiştir. Ayrıca sektörün Dünya, Avrupa Birliği 
ve OECD ülkelerindeki durumu ile ülkemizdeki 
uygulamaları, proje kapsamında gerçekleştiri-
len yurtdışı ziyaretleri ile ülkelerin bu sektör-
deki durumu, ülke içinde ziyaret edilen büyük 
şirket ve iyi uygulama örneklerinden elde 
edilen değerlendirmeler de detaylı olarak in-
celenmiştir. 

Kitabın diğer bölümlerinde ise yapılan bu de-
ğerlendirmelerin ve incelemelerin ardından 
proje kapsamında ele alınan altı meslek grubu 
(taksicilik, minibüsçülük, halk otobüsçülüğü, 
servis aracı işletmeciliği, nakliyatçılık/nakliyat 
komisyonculuğu ve kamyon/kamyonetçilik) 
ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 

Bu kapsamda her mesleğe ilişkin; 

• Tanım, istatistiki veri, sektörel dağılım, 

• Esnaf, şoför ve tüketici memnuniyet 
durumu ve beklentileri, 

• İlgili mevzuat,

• İnsan kaynağı ve mesleğin güçlü-zayıf 
yönlerini, fırsat ve tehditlerini içeren 
SWOT analizi,
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kullanım düzeyleri, 

• Rekabet analizi ve karşı karşıya kalınan 
sorunlar 

gibi hususlar detaylı olarak incelenmiştir. 
İncelemeler sonucunda esnafın karşılaştığı 
sorunlara yönelik elde edilen tüm veriler çer-
çevesinde çözüm önerileri ve kısa-uzun vadeli 
stratejiler de kitap içeriğinde yer almaktadır. 

Söz konusu kitaba elektronik ortamda esnaf.
gtb.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Projede ulaşılan sonuçlar kapsamında Bakan-
lığımızın girişimleri ile çözüme kavuşturulan 
sorunlar ise aşağıda belirtildiği gibidir;

 – Ticari Araçlarda Zorunlu Mali Trafik 
Sigorta Primlerinin Yüksek Olması 
Sorunu

Son düzenleme ile sigorta primlerine 
Hazine Müsteşarlığı tarafından üst li-
mit getirilmiştir. Herhangi bir kaza ol-
madığı durumda da prim ücretlerinin 
düşürülmesi aynı düzenleme ile sağlan-
mıştır. Sonuç olarak, esnafımızın lehine 
düzenlemeler yapılmıştır.

 – Araç Alımında ÖTV’nin Yüksek Olma-
sı Sorunu
Araç alımlarında veya araç yenilemede 
bir sefere mahsus ÖTV muafiyetine gi-
dilerek araç yenileyecek ulaştırma sek-
töründeki esnafa kolaylık sağlanmıştır.

 – Şoförlerin Emekli Olabilmesi Için Ge-
reken Yasal Sınır 65 Yaş Olmasına 
Rağmen, SRC Belgesinin Kullanımı-
na Ilişkin 63 Yaş Sınırının Bulunması 
Sorunu
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı tarafından Karayolu Taşıma 
Yönetmeliğinin 36’ncı maddesinin bi-
rinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan 
“63” ibaresi “66 yaşından gün almak” 
olarak değiştirilmiştir. Gerçekleştirilen 
bu değişiklik sayesinde şoförlerin karşı 
karşıya kaldığı sıkıntı ortadan kaldırıl-
mıştır.

 – 65 Yaş Üstü Yolcuların Halk Otobüs-
lerinde Ücretsiz Taşınması Sorunu
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ta-
rafından “Ücretsiz Seyahat Kapsamın-
da Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine 
İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği”nde 
yapılan düzenleme ile şehir içi toplu ta-
şıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı 
sahibine yaptığı ücretsiz taşıma faali-
yeti karşılığında ödeme yapılması hük-
me bağlanmıştır.

Yönetmelik kapsamında, gelir desteği 
ödemesinden yararlanacak olan şehir 
içi ücretsiz toplu taşıma yapan işletme-
cilere; 

• Her bir özel denizyolu ulaşımı aracı için 
aylık 750 lira, 

• Ankara ve İstanbul büyükşehir beledi-
yelerinde her bir ulaşım aracı için aylık 
1.000 lira, 

• Büyükşehir belediyesi olan diğer illerde 
her bir ulaşım aracı için aylık 750 lira, 

• Büyükşehir belediyesi olmayan illerde 
her bir ulaşım aracı için ise aylık 600 lira 
gelir desteği ödemesi yapılmaktadır. 

• İşletmecilere son bir yılda 280 milyon 
lira gelir desteği verilmiştir.

 – Halk Otobüsü Tanımı 
24 Ağustos 2017 tarihli Resmî Ga-
zetede yayınlanan Karayolları Trafik 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik ile halk otobüsü tanımı 
resmî olarak yapılmıştır.

 – Esnafın Emekli Olduktan Sonra Ça-
lışmaya Devam Ettiği Takdirde Des-
tek Primi Olarak %15’lik SGK Primi 
Kesintisine Maruz Kalması Sorunu
6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun ile düzenleme yapılmış ve 
Kanunun 31. Maddesi uyarınca Sosyal 
Güvenlik Destek Primi tamamen kaldı-
rılmıştır.

Söz konusu proje esnaf ve sanatkârlar öze-
linde bugüne kadar yapılan en detaylı çalışma 
olarak da ayrı bir öneme sahiptir. Bu nedenle 
bu kitap, ulaştırma sektöründe çalışma yap-
mak isteyen kişiler için önemli bir kaynak olma 
özelliği de taşımaktadır. 
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Esnaf ve Sanatkârlara Sunulan 
Destekler Hakkında Veriler
”

”
Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM, üst limitlerin İşletme 
Kredileri için 200.000 TL’ye, Yatırım Kredileri için ise 500.000 
TL’ye çıkarıldığı müjdesini kamuoyuyla paylaştı.

Hazine Sübvansiyonlu Esnaf Kredileri 
Aralık 2017 itibarıyla Esnaf ve Sanatkârlar Kredi 
Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla ya da doğru-
dan Halkbank’tan kullandırılan Hazine sübvansi-
yonlu esnaf kredilerinin hacmi 23,2 milyar TL’nin 
üzerine çıkarken, bu kredilerden 447.786 esnaf 

ve sanatkârımız faydalanmaktadır. Ayrıca, 17 
Ekim 2017 tarihinde Başbakanımız Sayın Binali 
YILDIRIM’ın açıklamasıyla kredilerin üst limitleri 
İşletme Kredileri için 200.000 TL’ye, Yatırım Kre-
dileri için ise 500.000 TL’ye çıkarıldı. 

Kredilere Ilişkin Veriler

%50 Faiz İndirimli Kredi Bakiyesi 22 milyar 796 milyon 886 bin TL

%100 Faiz İndirimli Kredi Bakiyesi 423 milyon 752 bin TL

2017 yılı ilk on bir ayında kullandırılan kredi miktarı  11 milyar 615 milyon 524 bin TL

Kredili Esnaf Sayısı 447 bin 786 

Esnafa Uygulanan Faiz Oranı
Özel kredilerde %0
Kısa vadeli kredilerde %4
Uzun vadeli kredilerde %5

Kredi Üst Limiti
İşletme Kredileri 200 bin TL
Yatırım Kredileri 500 bin TL

KOSGEB Destekleri
Aralık 2017 itibarıyla esnaf ve sanatkârların 
en çok faydalandığı AR-GE ve İnovasyon En-
düstriyel Uygulama Destek Programı, Genel 

Destek Programı, Girişimcilik Destek Programı 
ve KOBİ Proje Destek Programı desteklerinden 
toplam 46.776 esnaf ve sanatkâr faydalandı.

Program Adı Esnaf ve Sanatkârlar Işletme Sayısı

AR-GE ve İnovasyon Endüstriyel Uygulama Destek Programı 269

Girişimcilik Destek Programı 33.936

Genel Destek Programı 12.252

Kobi Proje Destek Programı 319

Toplam 46.776


