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Son haftalarda esnaf sanatkarımızı
sevindirecek pozitif açıklamalar birbiri
ardına geliyor. Esnafımız önce “Torba Yasa”

ile mutlu oldu. Birikmiş kamu borçları konusunda
esnaf sanatkarımız, üzerindeki stresi attı. 

Ardından esnaf kefalet kredi kooperatiflerine
olan kredi borçlarının faizlerinin silinmesi
gündeme geldi. Gümrük ve Ticaret Bakanımız
“31 Ekim’e kadar borcunu ödeyenlerin faizi
silinecek” açıklamasını yaptı. Borcunu
ödeyemeyen 91 bin esnafımızın 460 milyon liralık
anapara borcuna karşılık 400 milyon liralık
gecikme faizi siliniyor. Bu büyük rakam esnafımıza
gerçekten bayram hediyesi olarak algılanmalıdır. 

Esnafımıza bir önemli müjde de Ekonomi
Bakanımız Ali Babacan’dan geldi. Kredi kartlı
satışlara sınırlama getirilmesi, cep telefonu ve
kuyumculuk sektöründe işleri durma noktasına
sokmuştu. İşte bu taksit sınırlamasının kaldırılması
da sektördeki esnafımıza adeta bayram müjdesi
oldu.

Yine Kurban Bayramı öncesinde bir anlamlı
cümleyi de Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’ndan
duydum. Sayın Davutoğlu’nun “Esnafı AVM’lere
kurban etmeyeceğiz” söylemini önemsiyorum.
Bu sözler Kurban Bayramı ile güzel örtüştü. Gerçi
AVM’lerde rayiç kiralar bizim için yüksek ama en
azından AVM’lerin çalışma saat ve günleri yeniden
tanzim edilirse esnafın mağduriyeti kısmen
giderilmiş olur. Başbakanımızın esnafla ilgili yeni
çalışmalardan da söz etmesi beni umutlandırdı.

Bu güzel müjdeler, milletimizin çimentosu olan
ve ülkemizin en ücra köşesinde hayatını bu işlerle
sürdüren esnaf sanatkarımıza bayram şekeri oldu.
Borcundan dolayı rahatlayan esnafımız, evinde
sofrasında kaşığını çorbasına daldırırken kafası
dalgın, yüreği huzursuz olmayacak. Borç
stresinden uzak bir bayram geçirecek.

Ancaaak... Kurban Bayramında tek arzumuz,
özellikle şehirlerarası yollarda yolcu
taşımacılığında kurban vermemek. Her yıl yüzlerce
can kaybı yaşadığımızı unutmamalıyız.
Otobüsleriyle, minibüsleriyle, taksileriyle yolcu
taşıyan şoförlerimizi dikkatli olmaya çağırıyor ve
kazasız belasız yolculuk diliyorum.   

Değerli teşkilat mensuplarımız, Eylül ayının
sonunu “Ahilik Haftası” kutlamaları ile
taçlandırdık. Şüphesiz en coşkulu kutlama
programı yine İstanbul’daydı. Beyazıt’tan başlayan
İSTESOB kortejimizle Kapalıçarşı’daki
yürüyüşümüz ve “esnaf duası”nın ardından
Çemberlitaş güzergahından Sultanahmet’e kadar
coşkuyla devam etti. Sultanahmet amfi
tiyatrosundaki şed kuşanma töreni ilgiyle izlendi.
Daha sonra ilimizin Ahi Babası seçilen İstanbul
Şapkacılar Odası Başkanı İsmail Demirbaş’a Ahilik
kaftanını giydirdik. Burada İstanbul teşkilatında
“Başkanların Başkanı” diye anılan İsmail
Demirbaş için ayrı bir parantez açmalıyım.
Şapkacılığın son ustalarını bir araya getirip mesleği
yok olmaktan kurtaran İsmail Demirbaş
başkanımız, ustalığı, bilgeliği, olgunluğu ve
mütevaziliği ile Ahi Babalığı çoktan hak etmiş bir
başkanımızdır. Kendisine bundan sonrası için
sağlıklı, huzurlu uzun ömürler diliyorum.

Ahilik Haftası’nın son gününde İstanbul korteji
olarak Kırşehir’deki yerimizi aldık. Orada yine en
coşkulu kortej İstanbul grubu oldu. Bundan da her
yıl olduğu gibi yine gurur duyduk. Önemli olan
yeni nesillere Ahilik ilkelerini yansıtmak,
özümsetmekti, buna katkı verebildiysek ne mutlu
bize… 

Çok kıymetli teşkilat mensupları, Kurban
Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum.
Allaha emanet olun.  

BAŞKANDAN

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz

BAŞBAKANIMIZIN
SÖZÜ…    
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Hükümet programında
başta Küçük ve Orta
Büyüklükteki İşletmeler

(KOBİ) olmak üzere ucuz
finansman kaynaklarına erişimin
kolaylaştırılması gündemde.
Yapısal dönüşüm için tasarruflar
artırılacak, fiyat istikrarı, finansal
yapı ve maliye politikasındaki
kazanımlar güçlendirilecek. Para
politikasında ana amaç fiyat
istikrarını sağlamak ve sürdürmek
olacak. 

Finansal istikrar gözetilirken
büyüme ve istihdam politikalarıyla

birlikte kalkınma da
desteklenecek. 62'nci Hükümet
Programı'nda ikinci ekonomik
atılımın sac ayağını makro
ekonomik göstergelerin ekonomik
ve sosyal kalkınmaya vereceği
destek oluşturuyor. Programda
son 12 yıldır yürütülen ekonomik
başarıyla yetinilmeyeceği mesajı
verilirken, kalkınma sürecini
hızlandıracak alanlara
odaklanılacak. Enflasyonun
düşürülmesi, bütçe açığı, kamu
borcu ve faiz giderlerinin
azaltılması, büyümenin

sürdürülmesi politikaları
sürdürülecek. Makro-parasal
dengeler göz önünde
bulundurulurken, vatandaşların
ihtiyaçlarını dikkate alan
uygulamalar ele alınacak.
Programın para politikası, finans
ve mali ayağında ise şu tespitler
yer alıyor: 

ESNAFIN VERGİ
YÜKÜMLÜLÜĞÜ AZALACAK

Esnaf, sanatkâr, küçük
işletmelere kredi ve finansman
şartları iyileştirilecek. Vergi,

ESNAFI AVM’LERE KURBAN ETMEYECEĞİZ

KÜÇÜK İŞLETMELERE
KREDİ YAĞACAK

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Meclis'te okuduğu 62. Hükümet'in 
programında KOBİ'ler için ucuz kredi kaynakları yaratılacağı belirtildi.

“ESNAFI AVM’LERE KURBAN ETMEM” diyerek teşkilata güven veren Başbakan Davutoğlu, 
esnafın sıkıntılarının giderilmesiyle ilgili yeni çalışmalar yapılacağını belirterek, gelecekle ilgili umut verdi.
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ESNAFI AVM’LERE KURBAN ETMEYECEĞİZ
istihdam ve diğer yükümlülükleri
azaltılacak, danışmanlık hizmetleri
geliştirilecek, altyapı, kümelenme
ve ortaklık faaliyetleri
desteklenecek. KOBİ'lerin
borsaya açılma faaliyetleri
desteklenecek. Kredi Garanti
Fonu'nun kefalet sağladığı küçük
işletme sayısı artırılacak. Girişim
sermayesi fonları
yaygınlaştırılacak. 

Fiyat istikrarı, finansal yapı ve
maliye politikasındaki kazanımlar
güçlendirilecek. Sermaye
hareketlerinin ve ticaretin serbest
olması savunulacak. 

İstikrarlı ve sürdürülebilir
büyümeyi sağlamak, istihdamı
artırmak, cari açığı kontrol altında
tutmak, mali dengeleri, fiyat
istikrarını sağlamak ve korumak
temel hedef olacak. Yurtiçi ve
yurtdışı talebin bu yıl büyümeye
pozitif katkı vermesi bekleniyor. 

Kamu bankaları, esnaf ve
çiftçiye kredi imkânlarını artırdı,
kârlılık düzeyini yükseltti,
Hazine'ye önemli miktarda kaynak
aktarmaya başladı. Kamunun
borçlanma ihtiyacı azaldı,
bankacılık sistemi mali aracılık
fonksiyonunu daha fazla yerine
getirmeye başladı. 2002'de toplam
varlıklarının yüzde
23'ünü kredi olarak kullandıran
bankalar, Haziran 2014 itibarıyla
varlıklarının yüzde 61,4’ünü kredi
olarak kullandırdı.

ESNAFA YÜZDE 5 KOTA
Hükümet programında

esnafı rahatlatan açıklamalar
yapan Başbakan Ahmet
Davutoğlu, Kırşehir'de 27.
Ahilik Haftası törenlerinde esnafı
AVM'ye kurban etmeyeceklerini
söyledi. Davutoğlu, ''AVM'lerin
içinde yüzde 5 kota esnafa
ayrılacak, bunu yapmayan

AVM'ler bir anlamda
faaliyetlerini de yerlerine
getiremeyecekler'' dedi.

Davutoğlu, mevcut AVM’ler
dahil, bundan sonra yapılacak
bütün AVM’lerde esnaf için
yüzde 5 yer ayıracaklarını söyledi.
Davutoğlu, AVM içinde
kaybolmaya yüz tutan mesleklere
özel mekanların da olacağını ifade
etti. 

“Esnaflarımızın her bir
meselesine sahip çıkacağız”
diyen Davutoğlu,”Onun için bir
yasa hazırlığı içindeyiz
Perakende Yasası ile ilgili.
Buradan esnaf geleneğinin
sürmesi bakımından bütün ilgili
taraflara bir kez daha seslenmek
istiyorum; kesinlikle
esnaflarımızı AVM'lere, alışveriş
merkezlerine kurban
etmeyeceğiz. Esnaf geleneğimiz
sürecek. O helal rızıkla belki az
sermayeyle belki dar
sermayeyle ama çok geniş bir
yürekle, mahalleliyle
bütünleşen o esnafımız var ya
onların çay bardağındaki bir
damla çayının verdiği hazzı
başka kimse veremez. Onları

koruyacağız” şeklinde konuştu.
Konuşmasında iş adamlarına da

seslenen Davutoğlu, iş
adamlarının da bir gelenek
başlatmasını istediğini söyleyerek,
''Alışveriş merkezlerini dualarla
bereketlendirin. Toplu olarak
oralarda dükkanlarınızı açarken
işinize başlarken bu Ahilik
geleneğini oralara taşıyın''
ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, ahilik kültürünün
esnafla sınırlı olmadığını, büyük
şirketlerin de bu kültürden feyiz
alması gerektiğini söyledi.
Davutoğlu, ”Nasıl Ahilik her
zaman duayla açar o
bedestende, esnaf diyarlarında.
Siz de alışveriş merkezlerini
dualarla bereketlendirin, helal
rızıkla bereketlendirin. Toplu
olarak oralarda, dükkanlarınızı
açarken, işinize başlarken bu
Ahilik geleneğini oralara
taşıyın“ dedi. 

Davutoğlu konuşmasında
Gümrük ve Ticaret eski Bakanı
Hayati Yazıcı’ya da teşekkür etti.
Esnafa hizmetin yeni bakan
Nurettin Canikli ile devam
edeceğini sözlerine ekledi. 

Başbakan Davutoğlu, Kırşehir’de esnafın korunacağı mesajını verdi.



Tarih 
Sultanahmet’te 
yeniden canlandı

6İstanbul Esnaf

HABER

Esnafın Ahilik Haftası
(22-27 Eylül),
İstanbul’daki esnaf

odaları üyelerinin, Beyazıt’ta
toplanarak Sultanahmet
Meydanı’na kalabalık bir kortej
halinde yürüyüşü ile başladı.

Yürüyüş çevredeki meraklı
gözlerin bakışı altında, yoğun bir
kalabalık grupla gerçekleşti.
Özellikle bölgede çok yoğun olan
yabancı turistler yürüyüşü ilgiyle
izlediler.

İstanbul’daki 152 esnaf

odasının başkan ve yönetim
kurulu üyelerinden oluşan
İSTESOB’a bağlı kalabalık
grup, ellerinde Ahilikle ilgili
veciz sözlerin yer aldığı
flamalarla yürüdü. Beyazıt,
Kapalıçarşı önünden başlayan

Ahilik kortejinin Kapalıçarşı’dan geçişi sırasında,
yürüyüşe çok sayıda turist de eşlik etti. 

Bakanlığın Yılın Ahi Babası
onuruna verdiği beratı Yılmaz,
İsmail Demirbaş’a takdim etti.

Asırlık gelenek Sultanahmet’te tekrar canlandı. Esnafın Osmanlı döneminden
beri sürdürdüğü gelenek, günümüzde de devam etti.
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Esnafın Ahilik coşkusu sokaklara taştı

yürüyüş, Sultanahmet
Meydanı’na kadar sürdü.
Kortej Kapalıçarşı içerisinde
iken “Ahi Duası” okundu.
Yürüyüşe esnaf sanatkârın

yanında çok sayıda vatandaş da
katıldı. 

Sultanahmet amfi tiyatroda
konuşan İSTESOB Başkanı Faik
Yılmaz, ahilikle ilgili ahlaki

değerlere bugün daha çok ihtiyaç
duyulduğunu söyledi.

“Ben siftah ettim
komşumdan al” felsefesini
yaşatmaya çalıştıklarını belirten
Yılmaz, “Ahilik, dünden bugüne
toplumun kemikleşmesinde,
çıraklıktan ustalığa, küçüğün
büyüğe saygısından sevgisine,
tam anlamıyla bir insan
yetiştirme sanatıdır. Bugün de
Ahiliğe her zamankinden daha
fazla ihtiyaç duyduğumuzu
belirtmeliyim. Sosyal
dayanışma, hizmet, samimiyet,
cömertlik, Allah’tan başkasına
kul olmama, İnsan sevgisi, iyi
niyet, irade, bencillikten ve
kibirden uzaklaşma; hürriyet
ve kanaat, dürüstlük, sürekli
gelişme ve yenilenme, tevazu,
geçimli olma, hürmet,

Sultanahmet Amfi Tiyatro en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Esnaf odalarının yanı sıra çok sayıda
vatandaş İSTESOB’un Ahilik Haftası etkinliğine katıldı.

Bir gelenek daha yerine geldi. Kapalıçarşı’da Ahi Duası okundu. “Cümlemizi
darlıktan, bereketsizlikten, aldanmaktan ve aldatmaktan, hak yemekten, 

kul hakkına tecâvüz etmekten muhâfaza eyle!” şeklinde dua edildi.
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merhamet ve iyi
kalpliliktir” şeklinde konuştu.

Sultanahmet Amfi Tiyatroda,
Şed Kuşatma töreni yapıldı
ve Yılın Ahi Babası seçilen
İstanbul Kasket ve Şapkacılar
Esnaf Odası Başkanı İsmail
Demirbaş’a kaftanı giydirildi.
Demirbaş, esnaflık geçmişinden

özetler sunduğu konuşmasında,
Ahiliğin toplumumuz üzerindeki
önemini anlattı. 

Demirbaş, ”Bugün hayatımın
en mutlu gününü yaşıyorum”
sözleriyle başladığı
konuşmasında, ”Bir sanatkârın
çocuklarına bırakacağı bundan
daha büyük bir miras olamaz.

61 yıllık meslek
hayatımın böylesine
anlamlı, böylesine onur
verici bir ödülle
taçlandırılması hiçbir

ölçüye sığmayacak     kadar
büyük ve anlamlıdır. Bundan
dolayı İSTESOB Başkanı Faik
Yılmaz ve  yönetim kuruluna,
Vali Yardımcımız Emin Çolak ve
tüm komite üyelerine
şükranlarımı sunuyorum”
ifadelerini kullandı.

Demirbaş, “61 yıllık meslek
hayatımın 3 yılı çıraklık, 10 yılı
kalfalık, 48 yılını da ustalık
olarak sürdürdüm. Halen de
mesleğime kasket ve şapka
imalatçısı olarak devam

Ahilik Haftası’nın ilk gününde Vali Yardımcısı Emre Çolak, Karaköy’deki makamında ziyaret edildi. 
Emre Çolak daha sonra Ahi yürüyüşüne de katıldı.

Beyazıt’ta esnaf yürüyüşüKAPAK

Yarım asırdan fazladır esnaflık yapan İsmail 
Demirbaş, hayatının en mutlu anını Ahi Baba ilan 

edilmek olduğunu söyledi. Başkan Faik Yılmaz 
tarafından İsmail Demirbaş’a kaftan giydirildi. 

Yılmaz, son üç Ahi babanın arasında. (Soldan sağa) İsmail 
Demirbaş (2014), Faik Yılmaz, Kemal Gürel (2013), Niyazi Yaşar (2012).
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ettirmekteyim. 1972 yılından
beri İstanbul Kasket ve Şapka
İmalatçıları Odası’nın
başkanlığını yapmaktayım.
Ayrıca 1977 yılından beri Esnaf
Sanatkârın Başöğretmeni
Rahmetli Suat Yalkın’ın kurmuş
olduğu S.S. Aksaray Esnaf ve
Sanatkâr Kredi ve Kefalet
Kooperatifi’nin başkan
vekilliğini sürdürmekteyim.
Doğum yerim Kastamonu
Taşköprü ilçesidir. Bildiğiniz

üzere Gazi Mustafa Kemal
Atatürk Şapka İnkılabı’nı
Kastamonu’da ilan etti.
Sanıyorum benim bu mesleği
seçmemde Büyük Atatürk’ün
bu inkılâbının ciddi etkisi
olmuştur” dedi.

Etkinliklerin ana mekanı
Sultanahmet amfi tiyatro
olurken, Türk halk müziği
sanatçıları, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Mehteran Takımı
sahne aldı ve izleyicilere keyifli

anlar yaşattı. Sultanahmet’te
gösteriyi izleyen vatandaşlara Ahi
helvası ikram edildi.

Mehteran eşliğinde Kapalıçarşı Beyazıt kapısından başlayan yürüyüş, büyük ilgiyle karşılandı.

Beyazıt’ta esnaf yürüyüşü

Ahilik Haftası’nın son gününde İSTESOB ailesi 
kortejde yerini aldı.

İSTESOB heyeti Kırşehir’de Ahiliğin geçmişten bugüne yaşaması
için büyük emekleri olan Unesco Ödülüne aday gösterilen
Kırşehir Ahi Babası Mustafa Karagüllü ve eşi ile bir arada...

İSTESOB KIRŞEHİR’DE

Faik Yılmaz ve Yaşar Hangün Türk boyu
liderleri heykelerinin önünde..
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Muhteşem eser
Ahilik Ansiklopedisi çıktı

Türk toplumunda ayrı bir
yeri olan yüz yılların
felsefesi ve adeta yaşam

tarzı olan Ahiliğin ansiklopedisi
yayınlandı. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nın 12 öğretim üyesi ile
bir yılda hazırladığı “Ahilik
Ansiklopedisi” 2 cilt olarak
yayınlandı. Prof. Dr. Yaşar
Küçükdağ başkanlığında yayına
hazırlanan kurulun ikinci öğretim
üyesi de Prof. Dr. İlhan Şahin
oldular.

22 x 29 ebatında iki cilt olarak
yayınlanan muhteşem eserin
1. cildi 475 sayfa, 2. cildi ise 441
sayfa oldu.

Ahilik Ansiklopedisi’nde
elinizdeki İstanbulESNAF
Dergisine de yer verildi.
Ansiklopedinin 2. cildinin 37 ve
38. sayfalarında İstanbulESNAF’ın

Ahilikle ile ilgili yayınlarına
dikkat çekildi. 

Ayrıca İstanbul Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları Birliği’nin
(İSTESOB) İstanbul’da düzenlediği
Ahilik kutlamalarına da geniş yer
ayrıldı. Ahilikle ilgili binlerce
eserin ve geleneklerin işlendiği

ansiklopedide tüm  Ahilik
etkinlikleri de geniş biçimde
işlendi.

İstanbulESNAF’a yer verilirken
bu katkıyı planlayan Prof. Dr.
İlhan Şahin’e dergi yayın kurulu
olarak şükranlarımızı arz
ediyoruz.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 12 öğretim üyesi ile bir yılda hazırladığı 
“Ahilik Ansiklopedisi” 2 cilt olarak yayınlandı.

Prof. Dr. İlhan Şahin
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Torba Yasa ile borcunu
yapılandıran
Bağ-Kur'lular, bu biçimde

günleri tamamlanıyorsa emeklilik
işlemlerini başlatacak. Yasayla, son
beş senesinde işçi olarak
çalışanlara işçi statüsünde
emeklilik yolu açılıyor. Bu
kapsamdaki 70 bin Bağ-Kur'lunun
emekliliğinin önündeki mani
kalkacak. Çalışan emeklilerin
Sosyal Güvenlik Destek Primi
(SGDP) borçlarına da yapılandırma
fırsatı sunulacak. Bağ-Kur'lu olarak
çalışan emekliler, bu biçimde
borçlarından kurtulacak

Kamu alacaklarında faiz, cezai
faiz, gecikme faizi, gecikme zammı
Yİ-ÜFE oranları asıl alınarak
tekrardan hesaplanacak. Yasa ile
birlikte 6 milyon kişinin motorlu
taşıtlar vergisi, trafik cezaları ve
muayene ücretlerine eklenen
gecikme faizi ve gecikme
zamlarının tahsilinden
vazgeçilecek. 

31 Aralık 2013 tarihinden önce
verilmiş olan ve tutarı 120 liranın
altında kalan trafik idari para
cezalarının ise tahsilinden
tamamen feragat edilecek. Yasa

kapsamında
yapılandırılan
tutarlar peşin, 6,
12 ve 18 eşit
taksitte
ödenebilecek. 

TEDAŞ
alacakları, il
özel idareleri ve
belediyelerinin
kalkınma
ajanslarına olan
borçları, sulama
kooperatiflerinin ve sulama
birliklerinin alacakları
yapılandırma kapsamına alındı.

Kıdem tazminatları,
çalıştırıldığı son kamu kurum ve
kuruluşu tarafından işçinin
banka hesabına aktarılacak.

İşveren; çalışanları arasından
iş güvenliği uzmanı, iş yeri
hekimi ile 10 ve daha fazla
çalışanı bulunan ve çok tehlikeli
sınıfta yer alan iş yerlerinde
diğer sağlık personeli
görevlendirecek.

Kanunla, araç muayenesini
zamanında yaptırmayanların
cezaları ve gümrük vergisi borçları
da yeniden yapılandırma

kapsamına alınıyor.
65 yaşını dolduranlara yersiz

ödenen aylıklar ile bunlardan
doğan ceza ve faizler silinecek.

Çalışan emeklilerin Sosyal
Güvenlik Destek Primi (SGDP)
borçlarına da yapılandırma imkanı
sunulacak. Bağ-Kur'lu olarak
çalışan emekliler, bu şekilde
borçlarından kurtulacak. SSK'lılara
tanınan doğum borçlanması hakkı,
Bağ-Kur'lu ve memur anneleri de
kapsayacak. Borçlanılabilecek
çocuk sayısı ise 2'den 3'e
çıkarılacak. Bunun üzerine çalışan
anneler emeklilik için 6 sene
kazanabilecek. Tüp bebek test
sayısı 3'e yükseltilecek.

KAMU BORÇLARINA 
ÖDEME KOLAYLIĞI

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen ve kamuoyunda “Torba Yasa” 
tasarısı olarak bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM 
Genel Kurulu’nda kabul edildi. Torba Yasa ile birlikte birçok kamu borcuna
af ve ödeme kolaylığı getirildi.

Torba Yasa ile esnaf rahat bir nefes alacak

Torba Yasa kapsamında kamu borçlarının çoğuna
faiz affı ve taksitlendirme fırsatı sunuluyor. 
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Esnafın kefalet kooperatiflerine olan borcunun faizi siliniyor. Gümrük ve
Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, “31 Ekim'e kadar borcunu ödeyenlerin
faizi silinecek” açıklaması yaptı.

BORCU OLAN ESNAFA 
FAİZ MÜJDESİ

Bakan Nurettin Canikli,
"Şu andan itibaren 31
Nisan 2014 itibariyle

esnafın kefalet kooperatiflerine
ödenmemiş 460 milyon liralık
ana para borcunun, müracaat
tarihi olan 31 Ekim 2014 tarihine
kadar ödenmesi
durumunda faizinin
tamamı silinecek” dedi.

Esnafın finansman ihtiyacının
karşılanması noktasında özel bir
çalışma yürüttüklerini ifade eden
Canikli, bu çerçevede Halkbank
aracılığıyla esnaf ve sanatkarlara
uygun imkanlarla kredi
sağlandığını kaydetti. Türkiye'de şu
anda 900'ün üzerinde esnaf kefalet
kredi kooperatifi olduğuna işaret
eden Canikli, finansman açısından
bunların ciddi anlamda kaynak
oluşumu sağladığına dikkati çekti.

Torba Yasa ile kamu
alacaklarının önemli bölümünün
yapılandırıldığını hatırlatan Canikli,
bu kapsamda ödenemeyen ciddi
miktardaki kamu alacağı için
yeniden tahsil yolu aranmaya
çalışıldığını ifade etti. Benzer bir
durumun kefalet kooperatiflerinde
de görüldüğüne dikkati çeken
Canikli, şöyle konuştu: "Şu anda
91 bin esnafımızın borcunu
vadesinde Halkbank'a

ödeyememesi söz konusu. Bu
kardeşlerimizin bu borcu
ödemesinde ciddi sıkıntılar
yaşanıyor. 91 bin esnafımızın
kefalet kooperatiflerine 461
milyon liralık ana para borcuna
karşılık, 400 milyon liralık bir
gecikme borcu bulunmaktadır.
Sonuç itibariyle, gecikme
faiziyle birlikte 860 milyon liralık
bir borçtan, ilgili 221 bin kişiden
bahsediyoruz. Torba Yasa ile
kamu alacaklarında
yapılandırma gündeme gelince,
benzer bir modelin bu borçlar
için de uygulanıp
uygulanamayacağı konusunda
TESKOMB yetkilileriyle
görüşmelerimiz oldu. Sonuçta,
91 bin esnafı ilgilendiren 860
milyon liralık bu borcun faizine
tekabul eden 400 milyon liralık
kısımının tamamen silinmesi ve
geri kalan kısımının ödenmesi
kararlaştırıldı. Şu andan
itibaren, 31 Nisan 2014 tarihi
itibariyle esnafın kefalet
kooperatiflerine ödenmemiş
460 milyon liralık ana para
borcunu, müracaat tarihi olan
31 Ekim 2014 tarihine kadar
ödenmesi durumunda faizin
tamamı silinecek. Tüm esnaf ve
sanatkar kardeşlerimize hayırlı

olsun. Esnaf ve sanatkarlarımız
açısından bugünden itibaren
yeni bir sayfa açılmış olacak."

Canikli, söz konusu borcun
kamu alacağı olmadığını ifade
ederek, "Bu, TESKOMB'un
doğrudan esnaf ve sanatkardan
alacağıdır" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar
Kredi ve Kefalet Kooperatifleri
Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB)
Genel Başkanı Kadir Akgül de ilk
defa böyle bir yapılandırma
olduğunu ifade ederek, "Bu
tamamen bir af gibidir. Esnafı
rahatlatmak açısından
önemlidir. Bu rakam yılların
birikimi. Yıllardır ödenmeyen,
kronikleşmiş durumda olan
borçları sıfırlandıran bir yapıdır"
diye konuştu.

Borcu olan esnaf için son gün 31 Ekim

Nurettin Canikli
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Borcu olan esnaf için son gün 31 Ekim

Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu’nun
(BDDK) çıkardığı "Banka

Kartları ve Kredi Kartları
Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Yönetmelik" ile 1 Şubat'tan itibaren
kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek
telekomünikasyon ve kuyumculuk
ilgili harcamalara taksit uygulan-
maya başlanmıştı. Sektör temsilci-
leri konuyu mahkemeye taşımış ve
kararın ekonomiye zarar verdiği
görüşünde olduklarını açıklamıştı.

Şimdi de tüketicilerin gelirlerine
göre cep telefonuna taksit
yapılması öngörülüyor. Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulu
(BDDK), tarafından hazırlanan ve
1 Şubat‘ta yürürlüğe giren ve cepte
taksitli satışı sonlandıran
düzenleme de değişiklik yapılması
planlanıyor. Telekomünikasyon
sektörünün temsilcileri cep
telefonu satışlarını önemli ölçüde
düşüren düzenlemenin değişmesi
için harekete geçmişti.

Babacan ve BDDK temsilcileri ile
görüşen sektör temsilcileri, taksitin

gelire göre düzenleneceği bir
sistem üzerinde çalışıldığını söyledi.
Sektör temsilcileri, görüşmelerde
“Taksit sınırlandırması akıllı
telefon satış hızını olumsuz
yönde etkiliyor. Yolcu
beraberinde getirilen
telefonların sayısı bu dönemde
hızla arttı. Bu durumda hem
devletin kasası hem de satmadığı
telefonun bakımını üstlenen ve
avukat masrafı artan
distribütörler zarar görüyor”
ifadelerini kullandı.

ESNAF “YASAK KALKSIN”
İstanbul Kuyumcular Odası

Başkanı Norayr İşler, taksit
sınırlamasının altın sektörüne darbe
indirdiğini yeni düzenlemeyle bu
sorunun aşılmasını beklediğini
ifade etti. İstanbul Cep Telefonu ve
Diğer Haberleşme Cihazları Esnaf
Odası Başkanı Muhsin Kılıçaslan
ise, ”Taksit sınırlaması esnafın
belini bükmüştü. Bundan
vatandaş da zarar gördü, ülke
ekonomisi de. Sonunda bu
uygulamadan vazgeçileceğini

öğrenmek bizleri mutlu eder”
şeklinde konuştu.  

Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu (BDDK),
kuyumculuk sektöründe kredi kartı
ile satışlarda "Dört aya kadar
taksit" olanağını öngören
yönetmelik değişikliğine ilişkin
taslağı yayınladı.

BDDK'nın internet sitesinde
yayınlanan Banka Kartları ve Kredi
Kartları Yönetmeliği Değişiklik
Taslağı, kuyumculuk sektörünün
"Kredi kartlı satışlarda
taksitlendirilemeyen" mal ve
hizmet grubundan çıkarılmasını
öngörüyor. Buna göre,
kuyumculukta kredi kartına
taksitler dört ayı geçemeyecek.

Telekomünikasyonla ilgili
harcamalarda ve yemek, gıda,
akaryakıt ile hediye kart, hediye
çeki ve benzeri şekillerde herhangi
somut bir mal veya hizmeti
içermeyen ürünlerin alımlarında
taksit yasağı ve bunların dışındaki
mal ve hizmetlerde "En çok dokuz
ay" taksitlendirme sınırlandırması
sürecek.

BABACAN AÇIKLADI ESNAF RAHATLADI

GELİRE GÖRE
TAKSİTLENDİRME
DÖNEMİ

Özellikle cep telefonu ve kuyumculuk sektöründeki esnafın işlerini durma
noktasına getiren kredi kartlı satışlara taksit sınırlaması, tarih oluyor.
Müjdeyi Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan verdi.

Ali Babacan



Yılın ilk 3. çeyreğini geride bırakıp Ekim
ayına girdik. Doğrusu yılın 9 ayı çok
hızlı aktı. Bir yandan esnaf ve sanatkar

teşkilatlarında yaşanan seçim süreci, diğer yan-
dan mahalli seçimlerin heyecanı, ardından
Cumhurbaşkanlığı seçimi derken seçimler
adeta birbirini kovaladı. Ve 2014 tam bir seçim
yılı oldu.

Ancak geride bıraktığımız Eylül ayında en
fazla iz bırakan etkinlik, asırlık Ahilik ge-
leneğinin Sultanahmet’te tekrar canlanmasıydı.
İSTESOB’a bağlı odaların başkan ve yönetim
kurulu üyelerinin kortej halinde Beyazıt’tan
başlayarak, Kapalıçarşı ve Sultanahmet güzer-
gahındaki yürüyüşü görmeye değerdi.
Sultanahmet amfi tiyatrosunda sahnelenen
oyunlar ise geçmişte eğitimin çıraklık mer-
tebesinden gençlere nasıl aktarıldığını ortaya
koydu. Ve en önemlisi “Ben siftah ettim
komşumdan al” felsefesi yeni nesillere
aktarılmış oldu. Tüm bu gelişmeleri
sayfalarımızda bulacaksınız. 

Onbinlerce esnaf sanatkar için Eylül ayında
yankılanan en önemli gündem maddelerinden
biri de “Torba Yasa” oldu. Eski kamu borçlarına
getirilen ödeme kolaylıkları ve faizlerden
arındırılmış borçlara taksit uygulamaları esnaf
sanatkarlarımız için büyük fırsat olarak
karşımızıa çıktı. Ekim sayımızın bir diğer
dosyası da işte aylardır beklenen bu torba
yasaydı ve sayfalarımızda bulup okuyacaksınız.

İster “Ben siftah ettim komşumdan al”
anlayışı denilsin ister “İnsan Yetiştirme
Sanatı” denilsin yorumlar ne olursa olsun
yüzyılların felsefesi Ahiliğin Türk toplumunda
yeri ayrıdır. İşte bu değerli düşünce ve yaşam
felsefesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
“AHİLİK ANSİKLOPEDİSİ” isimli muhteşem eseri
yayınladı. 12 öğretim üyesinin yaklaşık  bir
yıldır hazırladığı eserde İstanbulESNAF Dergisi

de yerini aldı.
Prof. Dr. Yaşar
Küçükdağ
başkanlığında yayına hazırlayan kurulun ikinci
öğretim üyesi de Prof. Dr. İlhan Şahin oldular.
Yayın Kurulunu ve özellikle İlhan hocamı bu
değerli eserden dolayı kutluyorum. Bize yer
verdikleri için de şükranlarımı arz ediyorum. Bu
eser de sayfalarımızda haber oldu.

Değerli okuyucular, bayramlar esnaf
sanatkarlar için önemli bir süreç ve alışveriş-
lerin canlandığı bir bereket dönemidir. Bu açı-
dan bakıldığında Eylül sonu ve Ekim başı esnaf
sanatkarlar için hummalı bir çalışma döne-
midir. Bu sebeple piyasalarda yaşanan canlılık
ve sirkülasyonla ilgili haberlerde sayfalarımızda
yer aldı. Okulların açılmasıyla kırtasiyecileri-
mizdeki canlılık da bu sürecin bir parçası oldu.

Geçen ayın bir diğer gündemi okul servisi,
taksi ve minibüs ücretlerine yapılan zamlardı.
Ancak zamlar esnafımızı tatmin etmedi çünkü
yapılan zamlar, geçen bir yıllık sürede
akaryakıt  fiyatlarındaki artışları bile
karşılamıyor.

Kamyoncu esnafının bir önemli sorunu da
geçen ay çözüme kavuşturuldu ve belge yetkisi
odalara verildi. Konuyla ilgili olarak İstanbul
Kamyonucular Esnaf Odası Başkanı Cemil Ok ile
yaptığımız röportajımız sayfalarımızda yer aldı.

İstanbulESNAF’ın elinizdeki sayısında bulu-
nan bir önemli röportaj da, Cep Telefoncular
Odası Başkanı Muhsin Kılıçaslan’ la yapılandı.
Kılıçaslan 2. el piyasasında alanın da satanın da
mağdur olduğunu anlattı. 

Tüm bu haber ve röpotajlarla bu sayımız
dopdolu bir dergi oldu. Sağlıkla huzurla oku-
manıza sunuyorum. Kurban Bayramının tüm
teşkilata, esnaf sanatkarlara ve ülkemize
hayırlar getirmesini diliyor ve bayramınızı canı
gönülden kutluyorum.

MAKALE

Fikret HELVACIOĞLU

yazıyorum
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BİR BÜYÜK YAYIN;
AHİLİK ANSİKLOPEDİSİ…
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İBB’de yapılan UKOME
toplantısında İstanbul'da
taksilerin taksimetre açılış

ücreti 2,95 TL'den 3,20 TL'ye,
kilometre başına ücret de 1,83
TL'den 2 TL'ye çıkartıldı. 5 dakikadan
sonraki 1'er dakikalık bekleme
periyodu da 0,27 TL'den 0,35 TL'ye
yükseltildi. Kararı değerlendiren
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası
Başkanı Yahya Uğur, 19 aydır zam
alamadıklarını belirterek,
"İstediğimiz oranda bir zam
alamadık. Keşke Türkiye'de hiçbir
şeyin fiyatı artmasa da biz de zam
kararı almasak. Ama zam bazen
kaçınılmaz oluyor. Ancak oranlar
maalesef çıkan kararda
enflasyonun altında kalmıştır”
şeklinde konuştu.

İstanbul Minibüsçüler Esnaf
Odası, kent genelinde minibüs ücret-
lerine yüzde 4.75 zam yapıldığını
açıkladı. Düzenleme kapsamında,
Bakırköy-Topkapı hattı 2,10, Yeni

Mahalle-Topkapı 2, Gaziosmanpaşa-
Cevizlibağ hattı 1.90, Beşiktaş-
Sarıyer hattı 2.20, Esatpaşa-Üsküdar
hattı 2, Kadıköy-Ünalan hattı 2,
Üsküdar-Ataşehir hattı 2.30,
Sefaköy-Yeşilköy hattı 1.80 ve
Bostancı-Sanayi Dudullu hattı da
2.10 lira olarak belirlendi.

Minibüsçü esnafı belediyenin
toplum taşımada kendi araçlarına
yaptığı zamları örnek göstererek,
yapılan zammın yeterli olmadığını
savundu. Litre başı benzin fiyatının
5 litreye yükseldiğine dikkat çeken
esnaf, para kazanmakta
zorlandıklarını söyledi.

İstanbul'da okul servis ücretleri-
ne yaklaşık yüzde 8 oranında zam
yapıldı. En yakın mesafe 151 TL, en
uzak mesafe de 370 TL oldu. Zamla
birlikte, taşıma ücreti 0-1 kilometre
için 151 lira, 1-3 kilometre için 165
lira, 3-5 kilometre için 180 lira, 5-7
kilometre için 185 lira, en uzun
mesafe olan 23-25 kilometre için de

370 lira olarak belirlendi. Eski tarife-
de, en kısa mesafe taşıma ücreti 140
lira, en uzun mesafe ise 345 liraydı. 

İstanbul Servis İşletmecileri Esnaf
Odası Başkanı Hamza Öztürk,
“2014-2015 yılı için belediyeler
zam teklifini istemişlerdi. Teklifi
sunduk. Ama verilen oran teklif
edilen oran değil. Ama zam tekli-
finin yanında Okul Servis Araçları
Hizmet Yönetmeliği'nde yapılan
bir çok değişiklik bizim için zam-
dan çok daha önemliydi. Onun
için bu yıl verilen yüzde 8 zammı
bu yapılan güzellikler adına esna-
fımızı düşündüğümüz için kabul
ettik. Yoksa zam oranının çok
daha yüksek olması gerekiyordu.
Hepimizi İstanbul'da yaşıyoruz”
ifadeleriyle masraflarının arttığını
açıkladı. Bu yıl, yeni bir uygulamayla,
UKOME kararı uyarınca araçlara
4 farklı kamera takılacak. Yıl sonuna
kadar da bütün araçlar için "araç
takip sistemi" getirilecek. 

Esnaf zam oranlarından 
memnun değil

Minibüs, taksi ve servis aracı ücretlerine zam yapıldı. Esnaf, zam kararını
yeterli bulmamasına rağmen fedakârlık yapmaya devam edeceklerini söyledi.

TAKSİ, SERVİS VE MİNİBÜSLERE ZAM
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HABER

Yolların nabzını tutmak
için Türkiye Motorlu
Taşıyıcılar Kooperatifleri

Merkez Birliği Başkanı ve aynı
zamanda İstanbul Kamyoncular
Esnaf Odası Başkanı Cemil Ok’un
yanına gittik. Ülkenin yükünü
taşıyan kamyoncular ne gibi
sorunlar yaşıyor, oda başkanından
öğrendik. Cemil Ok, yurtiçi eşya
taşımacılığı yapacak gerçek ve
tüzel kişilere verilen K türü yetki
belgelerinin 17 bin TL gibi fiyattan
verilmesinin doğru olmadığını
söyledi. 

K yetki belgesine sahip
kişilerin, bu belgeleri
devredemiyor oluşu da, esnafın
canını sıkan başka bir konu. Ok,
“Ticari bir belgenin ömür boyu
taşınmak zorunda olmasının ve
bunun herhangi bir şekilde
devredilememesinin yanlışlığını
gerekli mercilere anlattık.
Motorlu Taşıyıcılar
Kooperatifleri Merkez Birliği
olarak üzerinde itina ile
durduğumuz konulardan biri bu.
Yetki belgesi sahibi gerçek
kişilerin ölümü halinde kanuni
mirasçıları veya onlar adına
yetkili olanlar, bu durumu 1 yıl
içinde Bakanlığa bildirmek
zorundalar ki, yetki belgesi devri

gerçekleşsin. Bu da
demek oluyor ki,
insanlar ancak ölünce
bu belgeyi
devredebiliyorlar. Bu
yanlış. Yakında bu
sorunun artık
çözüleceğini
umuyoruz” ifadelerini
kullandı. 

Yetki belgelerinin
süresinin 5 yıl
olduğunu hatırlatan
Ok, bu süre sonunda ekonomik

850 BİN ARACIN
YARISI İŞ BULAMIYOR

İstanbul Kamyoncular Esnaf Odası Başkanı Cemil Ok, taşımacılık 
sektöründe yaşanan sıkıntıları anlattı. Cemil Ok, K türü yetki belgelerinin
devredilememesi ve belgelerin çok yüksek fiyatlardan verilmesini eleştirdi. 

Cemil Ok,  Türkiye’deki yolcu taşımacılığının yüzde 96’sının karayolu ile
emtia taşımacılığının ise yüzde 89-90’ınır karayolu ile yapıldığını söyledi.
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850 BİN ARACIN
YARISI İŞ BULAMIYOR

Kamyoncularda ölmeden devredilemeyen belge

nedenlerle belgelerinin
yenileyemeyen kişilere af
getirilmesini talep etti. Kamyonlar
için plaka tahdidi istediklerini
belirten Ok, tahdit uygulamasına
geçilirse sektördeki birçok sorunun
kendiliğinden çözüleceğini söyledi.

BOŞTA YATAN 350 BİN
ARAÇ VAR

Cemil Ok, Türkiye’de emtia
taşımacılığının yüzde 90 oranında
karayolu ile yapıldığının bilgisini
verdi. Eşya taşımacılığı sektörüne
girmenin çok kolay olduğunu
kaydeden Ok, bu sayede
piyasadaki araç sayısının arz talep
dengesini alt üst ettiğini savundu.
“Bir kamyonu olan herkes bu işi
yapmaya kalkışıyor” ifadelerini
kullanan Cemil Ok, sektördeki araç
fazlalığını şu rakamlarla ortaya
koydu: ”Dışarıdan çok para
kazanılan bir meslek gibi
görülüyor. 850 bin araç var
piyasada. Sektörün ihtiyacı olan
araç sayısı ise 400 bin. Her gün
350 bin araç boşta bekliyor.
Sektöre girmek çok kolay
olduğu için ben nakliyatçıyım
diyen gelmiş. Bu başıboşluk
nedeniyle atıl kapasite artıyor.
Nakliyat bedelleri pazarlık usulü

ile belirleniyor. Atıl kapasitenin
yüzde 50 seviyelerine ulaştığı bir
sektörde de haliyle pazarlık
fiyatları da çok düşük bedellere
kadar iniyor. Bir iş için 2 aracın
olması haksız rekabet yaratıyor.
İş alan da almayan da zarar
ediyor.”

EN KÖTÜ YASA
YASASIZLIKTAN İYİDİR

Cumhuriyet tarihinde ilk defa
2003 yılında bir yasaya
kavuştuklarını belirten Ok, 4925
sayılı Karayolları Taşıma
Kanunu’nun henüz çerçeve bir

yasa şeklinde olduğunu ifade etti.
Yasanın zamanla yönetmeliklerle
doldurulmasının hedeflendiğini
aktaran Ok, ” Yanlış bir yasa değil;
sadece eksikler var” dedi. 

Kendi önerisini de paylaştı. Bir
yasa çıktığından 50 yıl boyunca
sektörün ihtiyaçlarını karşılaması
gerektiğini savunan Ok, 4925 sayılı
kanunun çok hızlı bir şekilde
çıktığını kaydetti.

Taşımacılıkta 39 tane yetki
belgesi türü olduğunu belirten Ok,
K yetki belgelerinin bireysel
kamyoncuların kullandığını
söyledi. Ok, 4925 sayılı kanunun
çıkmasındaki amacın ise sektörü
kurumsal hale getirmek olduğunu
ifade etti. Ok, kurumsallaşma
olması için bireyselliğin kalkması;
taşımacılığın kooperatifler ya da
şirketler bünyesinde yürütülmesi
gerektiğini dile getirdi. 

Ok, ”Bu yasanın
kurumlaşmayı ve gelişmiş
ülkelerin normlarında
taşımacılık yapmayı beraberinde
getireceğini düşünüyorum. Bu
yasa ile beraber gelişmiş
ülkelerin taşımacılık normlarına
ulaşacağı” yönündeki kanaatinin
de sürdüğünü aktardı.

İSTESOB Basın Yayın Müşaviri Fikret Helvacıoğlu, sektörün sorunlarını 
Cemil Ok’a sordu. Ok, soruları içtenlikle cevapladı.

Ok, sektöre girişin çok kolay olduğunu, bir kamyonu olanın 
taşımacılık yaptığından şikayet etti.



18İstanbul Esnaf

KAPAK

İstanbul Cep Telefonu ve
Diğer Haberleşme Cihazları
Esnaf Odası’nın kurucuların-

dan ve ilk Başkanı olan Muhsin
Kılıçaslan sektörün biriken
sorunlarıyla boğuşmak zorunda.
Kılıçaslan, önceliği 2. el telefon
piyasasına verirken, bu alanda
oluşan sorunların neler olduğunu
şöyle açıkladı: “Cep telefoncu
esnafı daha önce sahipsizdi.
Esnaf sorunları iletecek bir
makam bulamıyordu. Biz de bu

ihtiyaca karşılık bu odayı
kurmaya verdik. Yıllar içinde
biriken sorunları bir anda
çözmemiz mümkün değil.
Aşama aşama sorunları ele alıp,
yetkili kişilerin desteğiyle
problemlerimizi çözmek
istiyoruz. Şimdi esnafımızın
önünde duran en büyük sıkıntı
2. el piyasasında görülen ve
sayıları hızla artan kaçak, çalıntı
ve taklit (imitasyon) mallar.
Vatandaşlar bir ürün alırken çok

emniyetsiz davranıyor. Satılan
telefon sahte mi, çalıntı mal mı?
Bunlar kontrol edilmeden hiçbir
alışveriş yapılmaması gerekir.
Ne yazık ki, insanlarımız dikkatli
davranmadığından yaşanan
mağduriyetlerin sayısı her
geçen gün artıyor” şeklinde
konuştu.

SEKTÖR BÜYÜDÜKÇE
SORUNLAR DA BÜYÜYOR

Günümüzde sıfır telefon

İstanbul Cep Telefonu ve Diğer Haberleşme Cihazları Esnaf Odası Başkanı
Muhsin Kılıçaslan, esnafa ve vatandaşa kritik uyarılarda bulundu. Çalıntı 
malların piyasada dolaştığını söyleyen Kılıçaslan, yapılması gerekenleri anlattı.

2. EL TELEFONDA
ALAN DA SATAN DA MAĞDUR

Muhsin Kılıçaslan

Ülkemizde yılda 10 milyon cep telefonu satılıyor.
Yaklaşık 1 milyon telefon ise yurtdışından geliyor.
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satışlarının her geçen gün artışta
olmasının yanında ikinci el cep
telefonu pazarı da giderek
büyüyor. Türkiye’de 2014’ün
sadece ilk 6 ayında 5,7 milyon cep
telefonu satılması da bu durumun
bir göstergesi. 

Kılıçaslan, ”Gelişen ve değişen
teknoloji ile birlikte insanlar
ihtiyaçlarına ve maddi
durumlarına göre bu cihazlara
en uygun şekilde sahip olma
çabasına girmekte.  İşte tam bu
esnada orta ve küçük esnaf
grubu olan cep telefoncu
esnafımız devreye giriyor. Ancak
ikinci el telefon alırken veya
satarken dikkat etmeniz
gereken birkaç nokta var.
İnsanlar kullandıkları cihazı ya
bozuk olduğu için ya da
ihtiyaçlarını karşılamadığı için
veyahut gelişen teknolojiyle
birlikte, yeni model arayışından
dolayı satarlar. Cep telefonu
esnafı olarak en çok yaşadığımız
sorunlar müşterinin arızalı
cihazı sağlam bir cihaz olarak
satma girişimidir. Donanımsal
bir arızasını veya virüs sorunu
olduğunu söylemeden bizlere
sattıklarında ve biz de bu cihazı
başkasına sattığımızda müşteri
bunu fark edip geri getirdiğinde
bu cihaz ya elimizde kalır ya da
yüksek tamir maliyetinden
dolayı bizleri çok büyük zarara
uğratır” ifadelerini kullandı. 

Çalıntı telefonlar konusuna
dikkat çeken Kılıçaslan, esnafın
çalıntı malları bilmeden sattığını
ve daha sonra telefonun çalıntı
olduğunun ortaya çıkmasıyla
esnafın mağdur edildiğini söyledi.
Çalıntı mal satan kişilerin kimlik
fotokopilerini ve imzalarını
almalarına rağmen, geçmişte yasal
mercilerin bunu delil olarak kabul
etmediğini aktaran Kılıçaslan, bu
sebeple cep telefonu esnafının

sabıkasında, suç kaydı oluştuğunu
söyledi ve bunun düzeltilmesi
içinde çeşitli çalışmalar yapmakta
olduklarını kaydetti.

Kılıçaslan, kaçak telefon diye
tabir edilen, yurtdışından gelen
kayıtsız telefonlar konusuna dikkat
çekti ve kaçak telefon sayısında
artış yaşandığını kaydetti.
Kılıçaslan açıklamalarını şöyle
sürdürdü; ”Bu telefonlar yasalar
gereği 60 gün kullanım
hakkından dolayı bizlere
satıldığında ve bizde bu ürünü
sattığımızda müşteride
kapanırsa esnaflığın adabından
dolayı müşteriyi mağdur
etmiyoruz ve zararını
karşılıyoruz bu da bize büyük
bir maliyet ve zarar geri
dönüyor.

Diğer bir sorunumuzda Çin,
Kore ve Tayvan’dan gelen büyük
markaları birebir taklit eden
sahte telefonlar. Zira bu
telefonlar ülke ekonomisine
hem cep telefonu esnafına hem
de perakendeciye çok ciddi
zararlar vermekle birlikte insan
sağlığına da zarar veriyor.”

KONTÖR SATMAK
HERKESİN İŞİ Mİ?

İstanbul Cep Telefoncular Esnaf

Odası Başkanı Muhsin Kılıçaslan,
ticari olarak yaşadıkları en büyük
sorunlar olarak, market, kasap,
terzi, büfe, nalbur hatta cami
tuvaletlerinde bile yapılan
kontör satışını gösterdi. Bu
duruma yasalardaki boşlukların
yol açtığını kaydeden Kılıçaslan,
kayıt dışının önüne geçmek için
esnafın desteğini beklediğini
ifade etti. Kılıçaslan, herkesin
kontör satıp, emeklerine
ortak olduğu bir düzene son
vermeye yönelik çeşitli projeler
üzerinde çalıştıklarını da
duyurdu.  

İstanbul Cep Telefonu ve
Diğer Haberleşme Cihazları
Esnaf Odası Başkanı Muhsin
Kılıçaslan konu ile ilgili
değerlendirmesinde,”Taksit
sınırlaması esnafın belini
bükmüştü. Bundan vatandaş da
zarar gördü, ülke ekonomisi de.
Sonunda bu düzenlemenin
yanlışlığı fark edildi ve geri
dönüş sinyali aldık. Taksit
sınırlaması getirildiği tarihten
itibaren görüşlerimizi yetkili
kurumlara iletmiştik. Bu yolda
İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz da
desteğini bizden esirgemedi.
Kendisine teşekkür ediyoruz”
şeklinde konuştu.

Şu an çalıntı bir telefon kullanıyor olabilirsiniz!

2. EL TELEFONDA
ALAN DA SATAN DA MAĞDUR

Taksit yasağı telefon satışlarını yüzde 18 oranını düşürmekle beraber,
senetli telefon satışlarını arttırdı.



İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapı-

landırılmasına Dair Kanun 11.09.2014 tarih ve
29116 sayılı Resmi Gazete’de (mükerrer) yayımla-
narak 145’inci maddesinde belirtilen tarihlerde
uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

• Bu kanun geniş kapsamlı olup, esnaf ve
sanatkârımızı ilgilendiren bir kısmını aşağıda
sunuyorum. Kanundaki düzenlemeyle, 5510
Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na eklenen geçici
54’üncü maddede: “Mülga 4355 sayılı Ticaret
ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret
Borsaları Kanunu, mülga 5373 sayılı Esnaf
Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birlikleri
Kanunu ve mülga 507 sayılı Esnaf ve Küçük
Sanatkârlar Kanununa göre; esnaf ve sanatkâr
siciline veya odasına ya da her ikisine birden
kayıtları bulunmakla birlikte üye kayıtlarının
mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespit
edilmesi üzerine, Kuruma kayıt ve tescili
yapılmakla birlikte, 4’üncü maddenin birinci
fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık
süreleri geçersiz sayılarak iptal edilen sigor-
talılardan 22/3/1985 tarihinden sonraki
sürelere prim, gecikme zammı ve gecikme
cezalarının 31/12/2013 tarihine kadar öden-
miş olması şartıyla 4’üncü maddenin birinci
fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıları
başlangıç tarihinden itibaren geçerli sayılır”
denilmektedir.

• 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek
Kuruluşları Kanunu’na eklenen geçici 13’üncü
maddede: ”Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih-
ten (11.09.2014) önce ödenmesi gerektiği hâlde
ödenmemiş olan, bu kanun hükümlerine göre
esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara
aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları
federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfe-
derasyona olan katılma payı borçları asıllarının
ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı
faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî ala-
caklar yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği ta-
rihe kadar Yİ-ÜFE  (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi)
aylık değişim oranları esas alınarak hesap-
lanacak tutarın; birinci taksiti bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü
ayın sonuna kadar, kalanı üçer aylık dönemler
hâlinde sekiz eşit taksitte ödemeleri hâlinde,

bu alacaklara
uygulanan faiz,
gecikme faizi,
gecikme
zammı gibi
ferî alacak-
ların ve borç
asıllarının bu
maddenin
yürürlüğe
girdiği tarihten önce kısmen veya tamamen
ödenmiş olması hâlinde ise ödenmiş borç asıl-
larına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı gibi ferî alacakların tahsilinden
vazgeçilir.

Ödenmesi gereken toplam tutarın birinci
taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde,
ödenmesi gereken tutardan %10 oranında
indirim yapılır.

Bu madde hükmünden yararlanılabilmesi
için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi
izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı
birime başvurulması şarttır. 

Madde kapsamında ödenmesi gereken tutar-
ların maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen
veya tamamen ödenmemesi hâlinde, öden-
memiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz,
gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacaklar
ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.

Bu madde hükmünden yararlanmak
isteyen borçluların maddede belirtilen şartları
yerine getirmelerinin yanı sıra dava açma-
maları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve
kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu
kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin
yargılama giderleri ile icra masrafları ve
vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep
edilmez.

Yine; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu ile aynı kanun delaletiyle 3308 sayılı
Mesleki Eğitim Kanununda değişiklik yapılmıştır.
Ayrıca, 5510 sayılı kanun gereğince ödenmesi
gereken  prim borçlarına hem ödeme hem de
miktarda kolaylık sağlanmıştır. 213 sayılı Vergi
Usulü Kanunu kapsamına giren vergi borçları
Belediye’ye ödenmesi gereken emlak vergisi,
çevre temizlik vergisi vs. yükümlülüklerden doğ-
muş borçlar bakımından da aynı manada imkan
sağlanmıştır.

HUKUK KÖŞESİ

Av. Ahmet Kemal 
FERLENGEZ
Hukuk Müşaviri

TORBA YASA
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Tepkiler üzerine simitçilerin bilgilerinin güncellenmesi nedeniyle geçici olarak
kaldırıldığını, kaldırılan tezgahların tekrar yerine konulacağını duyurdu.

İstanbul Zabıta Daire
Başkanlığı, ilk önce yeni
bir düzenlemeye

yaptıkları gerekçesiyle
meydanlardaki simit
tezgahlarını kaldırılacağını
açıkladı. Gelen tepkiler üzerine
simitçilerin bilgilerinin
güncellenmesi nedeniyle geçici
olarak kaldırıldığını, kaldırılan
tezgahların tekrar yerine
konulacağını duyurdu.

Simit tezgahlarının kaldırılacağı
açıklamasının hemen ardından
İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz
Büyükşehir Belediyesi ile tamasa
geçti. Başkan Vekili Ahmet Selamet
ve Zabıta Daire Başkanı Tayfun
Karaali ile bir araya gelen Yılmaz,
Un İş Odası üyelerinin mağdur
edilmemesi gerektiğini,
tröstleşmenin şirketlerde
yaşandığını bildirdi. Karar bunun
üzerine değişikliğe uğradı.

Böylece simitçi esnafı Eylül ayını
canı boğazında geçirdi. İşlerini
kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya
kalan esnafın korkusu uzun sürmedi.
Daha önce kaldırılacağı açıklanan
simit tezgahları, yerine tekrar
konuldu.

“RANT VAR KALDIRIYORUZ”
İstanbul Zabıta Daire Başkanlığı

düzenlemenin gerekçesi olarak,

sokak satıcılarının bir düzen altına
alınmak istenmesini ve “Sokaklarda
oluşan rantın ortadan kaldırarak
haksız rekabetin önüne geçmek”
olarak açıklamıştı. Zabıta Daire
Başkanlığı, gerekçesini“Bir kişinin
üstüne 4-5 adet simit tezgahı var.
Bu durum haksız rekabet yol
açıyor. Bu rantın daha adil bir
şekilde dağıtılmasını
sağlayacaklarını” duyurmuştu. 

Uygulamaya Zincirlikuyu,
Mecidiyeköy, Kabataş gibi
meydanlarda yer alan simit
tezgahları kaldırılarak başlandı.
İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz ise
“Düzenlemeye evet; mağduriyete
hayır” diyerek, konunun oldubittiye
getirilmemesini istedi.

YILMAZ, “HATADAN
DÖNÜLDÜ”

Uygulamadan vazgeçilmesi
üzerine Yılmaz, yetkililere

duyarlılığından ötürü teşekkür etti.
“Esnafın tezgahına

dokunulmamasını” isteyen Yılmaz,
“Sokaklara bir çeki düzen
getirilmek isteniyorsa, belediye
ile ortaklaşa çalışma yürüterek,
sürece katkıda bulunabiliriz”
ifadelerini kullandı.

Yılmaz, şöyle devam etti;
”Rant nedeniyle böyle bir
düzenlemeye gidildiğini
söyleniyor. Bu ülkede ticaret
hürriyeti var. Bizler zamanında
her sokağa, kapasitesi kadar
dükkan açılsın; daha fazlasına izin
verilmesin talebinde
bulunduğumuzda, ‘Bu ülkede
serbest piyasa ekonomisi var’
yanıtı alıyorduk.  Bugün bir
semtte 3-4 tane AVM var. Bunların
yarattığı haksız rekabet neden
göz ardı ediliyor. Haksız rekabet
nedeniyle canı yanan varsa; o da
esnaftır.”

Bir varmış 
bir yokmuş...

Yılmaz’ın müdahalesi kararı değiştirdi

Başkan Yılmaz, simit tezgahlarına meydan yasağını medyaya taşıdı. 
Yılmaz, “Esnafa sakin olun, konunun takipçisi olacağız” mesajı verdi.
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HABER

Avrupa Birliği ve Milli
Eğitim Bakanlığı’nın
birlikte geliştirdiği

Mesleki Eğitim ve Öğretim
Sisteminin Güçlendirilmesi
Projesi’yle 300’den fazla ders
modülü hazırlandı. Çeşitli
meslek dalları için ders
konularının yer aldığı projede
‘Pazarlama ve Perakende
Satış Teknikleri’ konusu da yer
aldı. 

Modülün hazırlanışında, her
konunun uzmanı görev alırken,
gelişmiş ülkelerin müfredatları da
örnek alındı. İşte o eğitimlerden,
her pazarlamacının bilmesi
gereken satış tüyoları:

SATIŞ VİTRİNDE 
BAŞLAR

Perakende satış; ürününü satış
noktalarında en çok sayıda ve
tüketiciyi satın almaya yöneltecek

en akılcı şekilde ve çekici biçimde
(görsel sunum, reklamlar, müzik,
mağaza konsepti gibi) sunabilmek
gerekir. 

İyi bir satış elemanı olabilmenin
şartları şu ise şekilde özetlenmiş;
olumlu düşünme, kararlılık, iyi
hayal gücü, yaptığınız işten gurur
duyma, kendine güven, kendini
motive etme, kabuk ve kolay
iletişim kurma yeteneği, açık bir
zihin ve güven.

Satış stratejinizi
bu haberden sonra değiştireceksiniz

Uzmanlar, tezgah ve vitrin düzenlemelerinin
müşterilerin ilgisini çekmede en büyük faktör 

olduğunu söyledi.

Etkili satış, pazarlama yöntemleri neler? Müşterinin ilgisini çekmek için
neler yapılmalı? İşte tüm bu soruların cevabı Mesleki Eğitim ve Öğretim 
Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) kapsamında bir modül haline
getirildi. 
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SATIŞ PAZARLAMANIN ALTIN TÜYOLARI
GÜLERYÜZLÜ VE 
YARATICI OLUN

Satış elemanı iyi bir satışçı
olmak istiyorsa şu noktaları asla
göz ardı etmemelidir. Hizmet
vermede bir tarz oluşturmak
gerekir. Satış elemanı dinamik, aktif
ve hızlı olmalıdır. Güler yüzlü,
esprili olmak ve stresten uzak
durmak, düzgün konuşmak,
dinlemesini bilmek ve beden dilini
iyi kullanmak ana prensiplerdir.

Bunların yanında; dış
görünüşüne dikkat etmek, abartılı
davranmamak ve doğal olmak,
kendini geliştirmek, değişime hazır
olmak ve kendine güvenmek,
müşteriye istediği hizmetin de
ötesinde hizmet verebilmek satış
stratejisinin olmazsa olmazlarıdır. 

Bir satış elemanı her müşterinin
farklı olduğunu kabul ederek
müşteriye uygun taktik
geliştirmelidir. Yaratıcı ve hırslı
olmak ancak sabırlı davranmak.
Takım çalışmasına önem vermek.
Satışı yönlendirmek ancak
müşteriye inisiyatifin kendisinde
olduğu düşündürmek. Müşterinin
uzun dönemli bir yatırım olduğunu
unutmamak. Müşteriler klişe satış
sözcüklerinden asla hoşlanmazlar.
Satış yapılırken bu sözcükler
kullanılmamalıdır. 

Müşteriler ihtiyaçları, mantıkları
ve duyguları nedeniyle alışveriş
ederler. Satış ekiplerinin işi, onların
mantıklarına, ihtiyaç ve
duygularına uygun ürünü
satmaktır. Aldatılmayı ve kendisine
ürün hakkında yalan bilgi
verilmesini kabul edemez. Kaliteli
ürünü uygun fiyata almak ister. En
önemlisi ihtiyaçlarına cevap
verecek ve fayda sağlayacak ürünü
almak ister.

Satış geliştirmenin amaçları
şunlardır: Markayı tanıtarak marka
bağımlılığı oluşturmak. Fark
yaratarak müşterinin rakiplere

yönelmesini önlemek. Halkla
ilişkileri geliştirmek. Müşteri değeri
oluşturmak ve yeni müşteriler
bulmak. İş birliği sağlamak. Vitrin,
reyon, kabin temizliği, mağaza
içinin temizliği; müşteriye verilen
değerin görsel ifadesidir. Müşteri
ürüne dokunmalı ve ürünü
hissetmelidir. Müşterinin ürünü
inceleme anına saygı duymak ve
onu rahatsız etmemek gerekir.

“ÖZELLİK ANLATIR, 
FAYDA İSE SATAR"

Müşteriye ürünün özelliklerinin
ve faydasının anlatılması gerekir.
Müşteriye sadece özellikleri
belirtilerek ürün satılmaz. Ürünün
ve özelliklerinin müşteriye
sağlayacağı faydaların da
anlatılması gerekir ki, müşteri bu
ürünün ihtiyaçlarına cevap verip
vermeyeceğini anlasın. Örneğin
müşterinin satın alacağı elbisenin
yünlü olması bir özelliktir, bu
elbisenin kişiyi sıcak tutması
ise faydasıdır. Satış elemanı
müşteriyi ürüne yaklaştırmalı
ve ürüne dokunmasını
sağlamalıdır

MÜŞTERİ DAİMA
HAKLIDIR

Satış elemanının
unutmaması gereken en
önemli nokta, karşılaşacakları
her bir müşterinin farklı bir
yapıya sahip olduğu ve farklı
davranışlar sergileyeceğidir.
Eğer müşteri bir kere size
güvenirse bir daha hep
sizden alışveriş etmek
isteyecektir.

Müşteri isteklerinin ve
itirazlarının dikkate
alınmasını ister. Kendisine
kaba davranılmasını kabul
edemez. Bekletilmekten
hoşlanmaz. Müşteri daima
haklıdır sloganı ile yola çıkan

firmaları tercih eder.
Müşteri satış elemanının

söylediği her şeye itiraz ediyor
olabilir. Böyle bir durumda satış
elemanı müşterisine olumlu
yaklaşmalı, “Haklısınız” diyerek
kendisini bilgilendirmeye ve
yönlendirmeye çalışmalıdır. İtiraz
nedenlerini iyi dinleyerek
müşterisini ikna etmeye ve
inandırmaya çalışmalıdır. Asla
itiraza itirazla cevap vermemeli ve
müşterisi ile karşı karşıya
gelmemelidir.

Eğer müşteri fazla samimi
davranıyorsa ki bazen müşteri iyi
niyetle de samimi bir yaklaşım
içinde olabilir, böyle durumlarda
satış elemanı müşterisi ile sohbet
etmeli ancak çok uzatmadan ve
işlerinin aksamasına neden
olmadan, müşteriyi de üzmeden
sohbeti satışa getirmeli ve
müşteriyi alışverişe
yönlendirmelidir.

Güler yüz, müşteri memnuniyeti sağlamanın
temel şartlarından...



Halkımızın büyük bir çoğunluğu tarafından
sabırsızlıkla beklenen 6552 sayılı Torba Yasa
11.09.2014 tarih ve mükerrer 29116 sayılı

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulun-
maktadır. Yürürlüğe giren bu torba yasa 146 maddeden
oluşmaktadır. Torbadan çıkıp çuvala dönüşen bu yasa
birçok Kanunu ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
de değişiklik yaptığından biz uzmanlar bile kanun mad-
delerini anlamakta ve birbirleriyle bağlantı kurmakta
zorlanmaktayız. 

Şunu hemen belirtmek isterim ki bu Torba Yasa iki
başlık hariç bir “Af Kanunu” değildir. Bu iki başlık da es-
nafı ilgilendirmeyip, sadece şirketlerin kasalarında birik-
miş fiktif paraların ve şirket ortaklarının şirketten çekmiş
olduğu paraların % 3 oranında vergi ödenerek, bu şir-
ketlerin geçmişe yönelik incelenmesi yolunu kapatarak
yasal hale getirilmesidir. 

Bu düşünceyle siz esnafı yakından ilgilendiren konu-
lar hakkında başlıklar halinde bilgi vermeye çalışacağım.  

A-Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması
Hakkında 

- Esnaf ve Sanatkarlar Torba Yasası gereği 30.04.2014
tarihinden önceki dönemlere ait kesinleşmiş yani öden-
memiş vergi asıl borçlarının tamamını ödemekle
yükümlüdür. Ayrıca vergi aslına bağlı olarak 30.04.2014
tarihine kadar doğan gecikme zammı, gecikme faizi ve
gecikme cezaları gibi borçlar vergi dairesi tarafından
tamamen silinecek,  bunun yerine borç tutarının
vadelerine göre yurtiçi ÜFE aylık değişim oranları esas
alınarak belirlenecek tutar vergi dairesi tarafından vergi
aslı ile birlikte tahsil edilecektir.  

- Vergi aslına bağlı olmayan 30.04.2014 tarihinden
önce tespit edilmek şartıyla kanunun yayınlandığı tarih
itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş Özel Usul-
süzlük Cezalarının, idari para cezası tutarlarının
% 50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir.  

Bu yasadan yararlanmak isteyen esnaf en geç
01.12.2014 tarihine kadar borçlu oldukları vergi daire-
sine dilekçe ile müracaat ederek vergi borçlarını ve vergi
aslına bağlı olmayan cezalar için yeniden Yapılandırma
talebinde bulunacaklardır. Ödemeler ise ilk taksit
ödemesi 2014/Aralık ayında başlayarak her 2 ayda bir
ödeme yapılacaktır. Dileyen mükellefler bir defa da
borçlarını ödeyebileceği gibi, dileyen mükellefler de 6
taksit 12 ayda – 9 taksit 18 ayda – 12 taksit 24 ayda – 18
taksit 36 ayda ödeme seçeneklerinden birini seçerek
borçlarını ödeyebileceklerdir. 

B-SGK Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması
Hakkında 

Esnafın 30.04.2014 tarihinden öncesine ait SGK

(Bağkur-Sosyal
sigortalar) ait
prim ve diğer
borçlarının
gecikme zammı,
gecikme cezaları
silinecek, vergi
borçlarında
olduğu gibi yurtiçi -ÜFE- aylık değişim oranları esas
alınarak belirlenecek tutarlar SGK tarafından tahsil
edilecektir. SGK’ya başvuru tarihi 01.10.2014 ‘den
başlayarak 31.12.2014 tarihleri arasında yazılı olarak
yapılabilecektir. Ödemeler peşin yapılabileceği gibi
vergi borçlarının ödemesinde olduğu gibi 6 taksitten
18 taksite kadar ödeme seçeneklerinden istifade
edilebilecektir. 

C) Esnaf ve Sanatkarların Odalarına Olan
Borçlarının Yeniden 

Yapılandırılması Hakkında Esnaf ve Sanatkarların
yasanın yürürlüğe girdiği 11.09.2014 tarihinden önce
odalarına ödemeleri gerekli olan aidatlarını öde-
memişler ise ilgili odalarına müracaat ederek bu
Torba Yasadan yararlanacaklardır. Esnaf odaları
ödenmemiş aidat borçlarına yürütülen faiz gecikme
faizi, gecikme zammı gibi birikmiş tüm tutarların
tamamını silecekler, vergi borçlarında olduğu gibi
yurtiçi- ÜFE- aylık değişim oranları esas alınarak
belirlenen tutarlar meslek Odaları tarafından tahsil
edilecektir. Meslek odalarına en geç 01.12.2014
tarihine kadar yazılı olarak müracaat edilecek, ilk
taksidini 31.12.2014 tarihine kadar, kalanı ise 3’er aylık
dönemler halinde 8 eşit taksitte ödenecektir.  Borç
tutarı peşin ödendiği takdirde toplam borcundan % 10
indirim yapılacaktır. Meslek Odaları Birliklerine, birlik-
ler TESK’e ödenmemiş borçları aynı uygulamaya
tabidir.  

Sayın Esnaf ve Sanatkar Odalarının Yöneticileri;
Yazı köşemin müsaade ettiği oranda 6552 sayılı

Torba Yasası’nın sizleri yakından ilgilendiren bölüm-
lerini başlıklar halinde anlatmaya çalıştım. Yasa bu
başlıların dışında belediyeye olan su, emlak vergilerini,
taşıt ceza ve vergilerini, taşıtların muayene cezalarını,
buna benzer birçok kurumlara olan borçları kapsamak-
tadır. Lütfen Sayın Başkanlar üyelerinizi uyararak Torba
Yasadan yararlanmalarını sağlayınız. Çünkü vergi
asıllarının dışında birikmiş faizlerin yaklaşık % 50
oranında indirim sağlanmaktadır. 

Bu duygularla tüm halkımızın sağlıklı ve mutlu
bir Kurban Bayramı geçirmesini candan temenni
ederim.    

MAKALE

Sabri TÜMER
Yeminli Mali Müşavir

TORBA YASA 
ESNAF VE SANATKARA 

NE GETİRDİ..!    
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Esnaf odasının eşlerine ve
çocuklarına yönelik
gelenekselleştirdiği

piknik etkinliğinin ikincisi Eyüp
Belediyesi piknik alanında yapıldı.
Festival havasında geçen pikniğe
esnaf büyük ilgi gösterdi.

Pikniğe İSTESOB Başkanı Faik
Yılmaz’la beraber Fatih Belediye
Başkanı Mustafa Demir, Sarıyer
Belediye Başkanı Şükrü Genç,
İstanbul Deri Süet Konfeksiyon
Terzi Esnaf Odası Başkanı Aziz
Şentürk, Kâğıthane
Otomobilciler Odası Başkanı
Kemal Sarı, Kâğıthane Berberler
ve Kuaförler Odası Başkanı Aycan
Erdem, İSTESOB Eğitim Müdürü
Muzaffer Garip, İstanbul
Ayakkabı Freze Sanatkârlar Odası
Başkanı Mücahit Çetin katıldı.

Etkinlikte, çeşitli yarışmalar
ve müzik şovları yapıldı. Çocuklar
için kurulan oyun alanlarında
çocuklar gönlünce eğlenirken,
üyeler ve aileleri içinde çeşitli
yarışmalar, turnuvalar ve
etkinlikler düzenlendi.
Yarışmalarda başarı elde edenlere
ödüller verildi. 

İstanbul Berberler Esnaf Odası
Başkanı Şükrü Akyüz, pikniğin
gerçekleşmesinde katkı sunan
belediye başkanlarına teşekkür
etti ve “Allah izin verirse görevde
olduğumuz yıllar içinde bu
etkinliğimizi her sene
gerçekleştireceğiz” dedi.

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz,
İstanbul Berberler Odası’nı
yakından takip ettiğini ve odanın
yaptığı çalışmaları son derece
takdir ettiğini söyledi. 

Festivale katılan Sarıyer
Belediye Başkanı Şükrü Genç,
Fatih Belediye Başkanı Mustafa
Demir de yaptıkları konuşmalarda,
esnafın arasında olmaktan dolayı
mutlu olduklarını ifade ettiler.
Belediye başkanları esnafı
desteklemeye devam edeceklerini
dile getirdiler. 

ESNAF FESTİVAL GİBİ  
PİKNİKTE STRES ATTI

İstanbul Berberler Esnaf Odası’nın üyeleri ile oluşturduğu dayanışma
giderek büyüyor. İstanbul Berberler Esnaf Odası’nın ikincisi gerçekleşen
pikniğine katılım yine binleri aştı. 

BERBERLER ODASINDAN GÖRKEMLİ PİKNİK

Faik Yılmaz, Şükrü Akyüz ve Mustafa Demir kazanın başında. 
Belediye Başkanı Demir, piknikte yemek servisi yaptı.

İki binin üzerinde üyenin katıldığı etkinlikte şarkıcı 
Murat Kurşun da sahne aldı.
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HABER

Av yasağının kalkmasıyla
birlikte "Vira
Bismillah" diyerek

teknelerle denizlere açılan
balıkçılar, ilk günlerde
umduklarını bulamadılar. Bazı
tekneler boş dönerken bazıları ise
az miktarda balıkla gelebildiler.

İstanbul Balıkçılar Esnaf Odası
Başkanı Yaşar Gün, 2014-2015
balık sezonunun 1 Eylül itibariyle
açılmasıyla birlikte büyük
umutlarla denize açılan
balıkçıların ilk günden
umduklarını bulamadığını
aktardı. Gün, balık azlığı nedeniyle
Balık Hali’nde beklenen
yoğunluğun yaşanmadığını
aktardı.

İlk gün itibari ile halde hamsi
10 TL’den satışa sunulurken,
istavrit 15 TL, palamut tane 10 TL,
çupra 20 TL, levrek 20 TL, somon
20 TL, barbun 20 TL’den satışa
sunuldu. Gün, balığın

bollaşmasıyla birlikte bu fiyatların
daha da düşeceğini müjdeledi.

EN ÇOK BU BALIKLARDAN
YİYECEĞİZ

Yaşar Gün, Nisan ayına kadar
sürecek balık sezonu boyunca
tezgâhlarda en bol bulunacak
balıkların; hamsi, istavrit, palamut
ve sardalye olacağını söyledi.

İlk günlerde yaşanan balık
azlığının dönemsel olduğunu
vurgulayan Gün, “Balıkların
arkası gelecek” diyerek, bu
sezonun bereketli geçeceğini
ifade etti.  

”Fiyatlar da balık bolluğu da
orta derece” diyen Yaşar Gün,

halkın ilgisinin az olmasını da şu
şekilde yorumladı: ”Havaların
sıcaklığı, okulların eylül
ortasında açılması, Kurban
Bayramı gibi faktörler balık
satışlarının düşük kalmasını
sağladı.”

KUMKAPI’DA SON BALIK
SEZONU

Kumkapı Balıkçılar Hali,
Haziran ayından itibaren
Gürpınar’a taşınıyor. 1983’ten beri
Kumkapı’da faaliyet gösteren
halde, balıkçılar son sezonunu
yaşıyor.

Gürpınar Su Ürünleri Hali,
Marmara Denizi sınırında

Eylül ayı başından itibaren av yasağı kalktı ve balık sezonu açıldı. Balıkçılar
ilk günlerde umduğunu bulamadı. Balığın az olması nedeniyle vatandaşın 
ilgisi de beklenenin altında kaldı.

BALIKÇILAR SEZONDA 
UMDUĞUNU BULAMADI

Yaşar Gün,  Gürpınar’da yapılacak yeni halin yanı sıra Tuzla’ya da yeni
bir balık hali inşa edileceğini duyurdu.
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55.000 m2’si karadan, 145.000 m2’si
denizin doldurulması ile
kazanılacak toplam 200.000 m2’lik
alan üzerine inşa ediliyor.

Yeni halde mendirek, çekek
yeri, balıkçı barınağı, iskele,
yanaşma yeri, dalgakıran,
kayıkhane, depo, otopark ve diğer
gerekli tüm tesisler olacak.
Yetkililer, 15 Temmuz 2015’te
açılacak Gürpınar Balık Hali’nin
Avrupa’nın en modern balıkçılık
tesisleri arasında yerini alacağını
ifade etti. 

Bunların yanında halde, tekne
ve araçlardan ön kabul balık ve
yükleme alanları, balık kabul ve
hal salonu, kutu yıkama ve kutu
depolama alanları, soğuk hava
depoları, donmuş ürün depoları,
idari ofisler, eğitim salonu,
müzayede alanı, cafe ve
restaurantlar, balık işleme ofisleri,
balık pişirme gösteri merkezi,
balık satış ünitesi, cami, trafo
merkezi ve güvenlik odası
bulunacak. 

ODA ÜYESİ OLMAYANA 
BALIK YOK

İstanbul Balıkçılar Esnaf Odası
Başkanı Yaşar Gün, yeni balık

halinin teknik alt yapı şartları
itibariyle Avrupa standartlarında
olduğunu söyledi ve halin, son
derece hijyenik olacağını
vurguladı.

Gün, Gürpınar Su Ürünleri
Hali’nden ürün almak isteyen
balıkçılar için İstanbul Balıkçılar
Esnaf Odası üyesi olma şartı
getirildiğinin de bilgisini verdi. Bu
durumun odaya büyük avantajlar
getireceğini belirten Gün, üye
sayılarının da artacağını söyledi.

Gün, kira konusunda ise
belediye ile görüşmelere devam

ettiklerini duyurdu. Kumkapı’da
olduğu gibi cüzi bir miktar
ödemek istediklerini kaydeden
Gün, kira bedelinin yüksek
olmasının balık fiyatlarını da
etkileyebileceğini söyledi.

Şube sayılarını arttıracaklarını
duyuran Gün, Kumkapı’daki
büronun yerinde kalacağını,
Gürpınar’a da yeni bir büro
açacaklarını belirtti. Gün, bir
müjdeyi daha paylaştı ve Tuzla’ya
da yeni bir balık hali
kazandırılacağını açıkladı.

BİZE GELİN SAHİP ÇIKALIM
Eminönü’ndeki balık ekmek

teknelerinin sürekli kaldırılması
tehlikesi ile karşı karşıya
geldiğini hatırlatan Yaşar Gün,
”Şu an Eminönü’ndeki
balıkçıların durumu meçhul. Bir
ara valilik kararıyla
kaldırılmıştı, sonra tekrar izin
verildi. Oradaki işletmeler de bu
belirsizlikten memnun değil.
Bize başvuruyorlar ama bizim
onlar adına yapabileceğimiz bir
şey yok. Zira bizim üyemiz
değiller. Eğer odaya kayıt
olurlarsa, elimizden geleni
yaparız” şeklinde sözlerini
tamamladı.

İstanbul’a Avrupa’nın en modern hali…

Balık sezonu bereketli başlamadı. Balıkçılar ise sezondan umutlu.

Eminönü’ndeki balık ekmek satıcıların geleceği belirsizliğini sürdürüyor. 
Oda Başkanı Yaşar Gün balıkçılara, “Bize katılın, sorunları beraber çözelim”

çağrısında bulundu.



Bu ay İki bayramı birden yaşayacağız.
Biri dini bayramımız olan Kurban
Bayramımız diğeri de milli bayra-

mımız olan Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet
Bayramının iki önemli anlamı vardır; birincisi
her taraftan düşman işgaline uğrayan
Anadolu’nun işgalcilerden kurtarılması, ikin-
cisi demokratik bir yönetim biçimi olan
Cumhuriyetin ilan edilmesidir.

Yurdumuzu işgal eden düşmanlarımızın
öngöremedikleri bir husus vardı “Ezelden
beridir hür yaşamış” Türk Ulusunun,
“Yurdunda tüten en son ocak sönmeden”
hiçbir güce teslim olmayacağını, O’nun
özgürlük ve bağımsızlığı için her şeyden
vazgeçebileceğini bir de Mustafa Kemal
Atatürk gibi bir önderinin olduğunu hesap
edememişlerdi. Türkiye Cumhuriyeti etnik
kökeni, dini inancı ne olursa olsun vatan-
daşını koruyan bir anlayışla kurulmuştu.
Yurdumuzun dört bir yanının cadı kazanı gibi
kaynadığı şu günlerde yurdumuzu parçala-
mak isteyen iç ve dış düşmanlarımız olacak-
tır. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un
dediği gibi; “Girmeden tefrika bir millete
düşman giremez, toplu vurdukça yürekler
onu top sindiremez.”

Evrene baktığımızda atomlardan
- yıldızlara, hayvanlardan - bitkilere kadar
tüm varlıkların arasında bir yardımlaşma
olduğunu görüyoruz. Bu yardımlaşmanın
sonucu olarak da her varlık görevini ko-
laylıkla ve eksiksiz yerine getiriyor (Biz

insanlar müdahil olmuyorsak). Hiçbiri diğe-
rine engel olmuyor. Aralarında bir hasetlik
kıskançlık olmadığı için bir çatışma da
görülmüyor. Bu yardımlaşma ve dayanışma
örneğini biz insanlar da hayatımızda uygu-
larsak eminim ki, işlerimizde kısa sürede
başarı ve kazanç elde edeceğiz. Kurban
Bayramı da bunun için önemli bir fırsat! Pay-
laşmak yardımlaşmak için önemli bir imkân
sunmaktadır. Birlikte (ortak) kurban kesme
imkânı, kurban kesemeyenlere pay verme
imkânı, dargın olanlarla da dargınlıklarının
kaldırılması imkânını sunmaktadır. Sonuç
olarak gülen yüzümüzü paylaşma, varlığımızı
paylaşma imkânı sunuyor bayramlarımız.
İslam dinini kendi hasletlerini de katarak
yücelten bir millet olarak bugünlerde ülke-
mizi, fırtınada sığınacak liman olarak görüp
bize sığınmış olan komşularımızı da dikkate
alarak bayramı idrak etmenizi, sağlıkla nice
bayramlara kavuşmanızı diliyorum.

Böylesine anlamlı günlerde geçmişimizle
gurur duymalı, yarınlara güvenle bakmalıyız.
Tüm ulusumuzun, uygar dünyada hak ettiği
yeri almasını sağlayan Cumhuriyet'e, Atatürk
gibi insanlığın övgüsünü ve sevgisini
kazanan büyük bir öndere, bağımsız bir
yurda ve ülkesini gönülden seven kuşaklara
sahip olmanın kıvancını yaşamalıyız.

Bu duygu ve düşünceler ile her iki bayra-
mınızı da kutlar sağlık ve huzur içerisinde
nice bayramlara kavuşmanızı temenni
ederim.

Uzm. Öğr. Muzaffer GARİP
İSTESOB Eğitim Müdürü

ÇİFTE BAYRAM

MAKALE
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Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, binlerce esnaf
ve sanatkârın bankalar

aracılığıyla 50 bin liraya kadar, 48
ay vadeli 12 ay geri ödemesiz kredi
alabilmesini sağlayacak düzenle-
meyi tamamladı. Hazırlanan tas-
lağa göre yeni iş kuracak, işini ge-
liştirecek veya maddi sıkıntı çeken
esnafın bankalardan kullanacağı
kredilerin faiz masrafları bakanlık
tarafından karşılanacak.

Esnaf ve sanatkârın rekabet
gücünün arttırılması, AR-GE ve
yenilik yeteneğinin geliştirilmesi
amacıyla bankalardan kullanılacak
kredilere bakanlık tarafından faiz
desteği sağlanmasına dönük
Esnaf ve Sanatkâr Destek

Programları Yönetmelik Taslağı’nı
görüşe açtı.

MASRAFLARI
BAKANLIKTAN

Düzenlemeye göre kredi faiz
desteği iş kurma, işyeri
geliştirmeyle mali durumu bozuk
olan esnaf ve sanatkarın
desteklenmesi gibi alanlarda
verilecek. Kredi faiz desteği
bakanlığın bütçe imkanları
dahilinde yönetmelik, yönerge ve
protokol hükümleri çerçevesinde
olacak. Söz konusu destek anapara
riski bankaya ait olmak kaydıyla
kredilerin faiz/kâr payı masrafları
bakanlık tarafından, vergi ve dosya
masrafı gibi giderlerin esnaf

tarafından
karşılanmasıyla
yürütülecek.

Kredi faiz
desteğinin vadesi
azami 48 ayı, geri
ödemesiz dönemi 12
ayı, kredi üst limiti
esnaf ve sanatkâr
başına 50 bin lirayı
geçemeyecek. Faiz
desteği
programlarına ilişkin

esaslar yönergeyle belirlenecek.
Esnaf ve sanatkârın faiz desteği
programı şartlarını taşımadığı veya
taahhütname yükümlülüklerine
uymadığı tespit edilirse bakanlık
veya işbirliği yapılan kuruluş kredi
faiz desteğini iptal edebilecek. Bu
durumda bakanlığın kredi faiz
alacağı yasal faiziyle birlikte hiçbir
ihbar veya ihtara gerek kalmadan
ilgili esnaftan tahsil edilecek.

KAYITLI ESNAF
YARARLANACAK

Kullandırılacak kredilerde
teminat gerekmesi halinde
faydalanan esnaf, bireysel
teminat sunabilecek. Bunun
dışında kefalet kuruluşları
aracılığıyla gerekli teminatı
sağlayabilecek. Esnaf ve sanatkar
siciline kayıtlı kişiler, belirlenen
şartları taşımaları halinde kredi faiz
desteğinden yararlanabilecek.
Kredilerin anapara ve tahsil
sorumluluğu bankaya ait olacak.
Banka, kredinin takibinde temerrüt
faizi, masraf, komisyon gibi adlar
altında bakanlıktan veya
protokolle işbirliği yapılan
kuruluştan hiçbir talepte
bulunamayacak.

ESNAFA 50 BİN TL 
KREDİ DESTEĞİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, iş kuracak, işini geliştirecek ve ihtiyacı 
olan esnafa bankalar aracılığıyla 50 bin liraya kadar, 48 ay vadeli 12 ay 
geri ödemesiz kredi kullandıracak. Kredinin tüm faiz masraflarını ise 
bakanlık karşılayacak. Uygulamadan esnaf odası üyesi olanlar 
yararlanabilecek. 

BAKANLIKTAN ODA ÜYESİ ESNAFA MÜJDE
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İstanbul Kasaplar Odası
Başkanı Bilgin Şahin’den,
artan et fiyatlarının önüne

geçmek için çözüm önerisi. Şahin,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na,
”Kamu kuruluşlarının ve
askeriyenin et ihtiyacı Et ve
Süt Kurumu tarafından
dışarıdan getireceği etle
karşılansın. İç piyasanın et
talebini esnaf karşılasın”
önerisinde bulundu. Bakanlık
teklife olumlu bakıyor.

İstanbul Kasaplar Odası Başkanı
Bilgin Şahin, Kurban Bayramı’nda
et fiyatlarının neden arttığını ve bu
durumun önüne geçmek için neler

planladıklarını anlattı. Şahin, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı’na
sunduğu önerinin detaylarını
İstanbul Esnaf Dergisi ile paylaştı.

Şahin, Kurban Bayramı ile
birlikte et fiyatlarının 12-13 TL’den
22 TL’ye kadar
yükseldiğini bilgisini
verdi. Şahin, fiyat artışının
nedenleri arasında arz
talep dengesini ve et
stoku yapan şirketleri
gösterdi.

Öte yandan Gıda,
Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Hayvancılık
Genel Müdürlüğü de

2014 yılı Kurban Bayramı'nda
mevcut kurbanlık sayısını açıkladı.
Bakanlık bir milyon 300 bin
büyükbaş, küçükbaş hayvan
sayısının ise 3 milyon 500 bin
civarında olduğunu duyurdu.

İstanbul Kasaplar Odası Başkanı Bilgin Şahin, Kurban Bayramı’nda et 
fiyatlarının neden arttığını ve bu durumun önüne geçmek için neler 
planladıklarını anlattı. 

Kasaplar Odası’ndan 
bakanlığa müthiş öneri

HABER
İstanbul’un sorunları bakanlıkta..

Kasaplar, bayram öncesi İSTESOB’da sorunlarını konuştular ve et fiyatlarının artışının 
nedenlerini masaya yatırdılar.



İÇ PİYASA ESNAFA KALSIN
Bilgin Şahin, Tarım ve

Hayvancılık Bakanlığı ile yaptıkları
istişare toplantısı hakkında bilgiler
verdi. Toplantıda artan et
fiyatlarının masaya yatırıldığını
aktaran Şahin, sorunun önüne
geçmek için bir dizi öneride
bulunduklarını belirtti. 

“Ürettiğimizden fazla
tüketiyoruz” diyen Şahin,
Türkiye’deki et durumunu şöyle
açıkladı:”Fiyat artışın nedenle-
rinden biri arz talep dengesinin
sağlanamamış olması.
Türkiye’de yılda 1 milyon ton et
üretiliyor. Talep ise 1 milyon 150
bin ton civarında. Tabi açık her
sene katlanarak büyüyor ve bir
süre sonra ithalat yapmak
zorunda kalıyoruz. 2010 yılında
3 milyar dolar civarında et
ithalatı yapıldı. Tatil bölgelerin-
deki oteller için et stoku yapan iş
yerleri var. Bunlar ellerindeki
üründen daha fazla kar etmek
için fiyatları arttırıyorlar. Baka-
nımız Mehdi Eker’le birlikte,
bakanlık yetkililerine, kamu
kuruluşlarının ve askeriyenin et
ihtiyacının Et ve Süt Kurumu
tarafından karşılanmasını
istedik. Et ve Süt Kurumu da bu
etleri dışarıdan tedarik etisin. İç
piyasa da esnafa kalmalı. Bir
diğer yol da yavru buzağı
getirerek, ülkedeki hayvan
sayısını arttırmak.”

Bilgin Şahin, her iki öneriye de
bakanlığın son derece olumlu
baktığını ve çalışmaların devam
ettiğini açıkladı. Bilgin Şahin,
Türkiye’nin küçükbaş hayvan
bakımından zengin olduğunu,
büyükbaş konusunda ise şanslı
olmadığını kaydetti. Şahin,
”Türkiye iklimi ve coğrafi
koşulları itibariyle küçükbaş
hayvana daha elverişlidir.
Avrupa’da bir büyükbaştan

600-800 kilo et alabiliyorsunuz.
Türkiye’de ise 250 kilo. Bu
aradaki fark, Avrupa’da yetişen
hayvan ırkından ve Avrupa’daki
verimli topraklardan
kaynaklanıyor” dedi.

Şahin, vatandaşların kurban
bayramlarında küçükbaş hayvan
almaya davet etti. Türkiye’de 27
milyon küçükbaş hayvan olduğunu
belirten Şahin, bu sayede fiyatların
makul seviyede kaldığını ifade etti.

“TAVUK PARÇALAMAYA
DEVAM”

Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Et ve
Et ürünleri Tebliği ile kasaplara
fermente sucuk, köfte ve
parçalanmış tavuk satışına izin
vermişti. Aynı zamanda Türkiye
Kasaplar Federasyonu Başkan
Vekili olan Bilgin Şahin, kasaplara
verilen bu iznin çıkmasında emek
sahibi olan bir isim. Kasap esnafına
müjdeyi de Bilgin Şahin verdi.
Tavuk parçalama iznin
kaldırılacağına endişeler geride
kaldı. Esnafa derin nefis aldıracak
haberi Bilgin Şahin şöyle verdi:
”Tavuk parçalama izni aynen
devam ediyor. Bundan sonra
köfte, müşterinin siparişiyle ve

yine müşterinin gözü önünde
yapılacak. Artık hazır, reyonda
paketlenmiş köfte satışı
mümkün değil.”

SORUNLARI BİR OLURSAK
ÇÖZERİZ

İstanbul Kasaplar Esnaf Odası
üyelerini İSTESOB’da bir araya
getirdi. Bilgin Şahin, toplantının
amacını, esnafı bilgilendirmek,
sorunların çözümü için görüş
alışverişinde bulunmak olarak
açıkladı. Şahin, sorunları çözümü
için esnafın el birliği yapması
gerektiği çağrısında bulundu.
Toplantıdaki esnaf Şahin’in bu
çağrısına olumlu yanıt verdi.

Esnaf, kayıt dışından şikayet
ederken, Bilgin Şahin ise kayıt dışı
ile yaptıkları mücadeleyi anlattı.
Şahin, kayıt dışı konusunda görev
ve sorumluluklarının kısıtlı
olduğunu dile getirdi.

Şahin, Türkiye Kasaplar
Federasyonu’nu içerisinde de
İstanbul’un ayrı bir yere sahip
olduğunu ifade etti. “İstanbul’un
sorunları daha büyük, daha çok “
diyen Şahin, esnafın taleplerinin
her platformda dile getirdiğini
raporlarla oda üyesi esnafına
gösterdi. 
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Kasaplar Odası’ndan 
bakanlığa müthiş öneri

İstanbul’un sorunları bakanlıkta..

Bilgin Şahin, bakanlığa 7 maddelik sorunlar listesi sunduklarını
açıkladı. Şahin, İstanbul esnafının temel sorunlarının 7 madde

içerisinde de yer aldığını söyledi. 
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HABER

İstanbul Elbise Temizleme
Tekstil Yıkama Ütü ve
Boyacılığı Esnaf Odası

üyeleri arasında çok ilginç bir
isimle karşılaştık. Henüz küçük
yaşta, bir meslek edinmeye
başlayan çocukları görmeye
alışığız ama bu seferki çok farklı.
Melisa Çelik 9 yaşında, esnaf
teşkilatı içinde en küçük üye
konumunda. Babası Üzeyir Çelik
ile kendi adını taşıyan kuru
temizleme dükkânında çalışan
Melisa, okul sonrası ilk soluğu
Zeytinburnu, Gökalp
Mahallesi’ndeki dükkânında
alıyor. 

Melisa, okumaya meraklı bir
çocuk, hedefleri var; bunlar
arasında en önemlisi ise babasına
yardımcı olmak. Melisa bakın nasıl
anlatıyor esnaf olma gerekçesini,
”Mesleğimi seviyorum.
Okumaya devam edeceğim. Bir
yandan da babama destek
olacağım. Bu sayede babama
istediğim şeyleri aldırtıyorum.
Yaptıklarımı okulda
arkadaşlarıma anlatıyorum”
şeklinde açıkladı.

Tam bir aile dükkânı
görünümündeki işyerinde, baba

kızın yanı sıra anne Nevin Çelik de
çalışıyor. Kızının çalışması yönünde
teşvik edenler arasında olan Nevin
Çelik şöyle konuştu: ”Kızımın
hayati şimdiden öğrenmesi ve
bir meslek sahibi olması bizi
mutlu ediyor. Kızım da bu işi
keyifle yapıyor. Melisa kendisine
herhangi bir telkinde
bulunmadan bu işe sarıldı.
Küçük yaşta bu bilinçte olması
bizi gururlandırıyor.”

Baba Üzeyir Çelik’in ise keyfine
diyecek yok. Çocuğu ve eşi ile işine
dört elle sarılan Üzeyir Çelik, kızıyla

birlikte çalışmaktan dolayı çok
mutlu. Kızı sayesinde işini daha
büyük bir şevkle sarılan Üzeyir
Çelik, mesleki sorunlar hakkında
da konuştu.

İstanbul Elbise Temizleme
Tekstil Yıkama Ütü ve Boyacılığı
Esnaf Odası Başkanı Nihat
Kulaoğlu da gördüğü tablo
karşısında en çok mutlu olan
isimlerden biri. Kulaoğlu, aileye
Melisa’yı esnaf camiasına
kazandırdıkları için teşekkür etti.
Kulaoğlu, Melisa’ya yakın zamanda
yapacakları bir organizasyonla

Esnaf camiasının en küçük ismi Melisa Çelik ile tanıştık. Babasıyla birlikte
kuru temizlemeci dükkânı işleten Melisa Çelik, 9 yaşında ama artık o bir
esnaf. Her okul sonrası koşa koşa dükkâna gidiyor ama yine de en büyük
hayali çocuk doktoru olmak.

9 YAŞINDA BİR 
KURU TEMİZLEMECİ

Melisa kendi adını taşıyan iş yerinde patron oldu. Melisa doktor olma
hayalini gerçekleştirse bile dükkana sahip çıkacağını belirtti.



başarı ve takdir belgesi
vereceklerinin bilgisini verdi. 

MESLEĞİ BİZ BİTİRDİK
Melisa Kuru Temizleme’de

görülen güler yüzlü mutlu tabloyu
sektörün genelinde görmek ise
pek mümkün değil. Başta İstanbul
Elbise Temizleme Tekstil Yıkama
Ütü ve Boyacılığı Esnaf Odası
Başkanı Nihat Kulaoğlu ve pek çok
esnaf bu görüşte.

Oda Başkanı Nihat
Kulaoğlu’yla birlikte ile en genç
üyesini ziyaret etmişken,
Kulaoğlu’na esnafın durumunu da

sorduk. Kulaoğlu gelinen
nokta itibariyle esnafın
durumunun iyi olmadığı tespitini
yaptı. 

Kulaoğlu, fiyat dengesizliğine
dikkat çekerken, en son
yayınladıkları tarifeye
uyulmadığını söyledi. 8 bin TL
tarife bastırdıklarını esnafın ise 50
TL ücret ödeyip bu tarifeleri
almadığını ifade eden Kulaoğlu,
”Mesleği biz bitirdik” şeklinde
konuştu.

Takım elbise temizleme
ücretinin 12 TL olarak belirleyip,
para kazanan iş yerleri olduğunu

beyan eden Kulaoğlu, bu fiyat
politikalarını esnafa zarar verdiğini
dile getirdi.

NASIL KAR ELDE
ETTİKLERİNİ
ANLAMIYORUM

Üzeyir Çelik de bir esnaf olarak
görüşlerini paylaştı. Çelik, özellikle
AVM’ler yer alan kuru
temizlemecilerin uyguladığı fiyat
politikasına hayret ettiğini söyledi.
1 TL’ye ütü yapanların olduğunu
söyleyen Çelik, ”Bunun içinde
elektrik masrafı, işçi ücret, askı
bedeli var. Bazı iş yerleri elbiseyi
müşteriye kadar götürüyor.
Dolayısıyla burada bir de kargo
bedeli var. Hal böyleyken nasıl
para kazandıklarını merak
ediyorum. Biz bir ütüyü 3 TL’ye
yapıyoruz. Bu fiyat da bile
maliyeti çıkarmakta
zorlanıyoruz” diye konuştu. 

Esnafın geldiği noktayı
bayram öncesi yoğunluklarla
kıyaslayan Çelik,”Bir zamanlar
esnaf, yoğunluktan dolayı
bayramdan 15 gün önce iş
almayı bırakırdı. Şimdi bayrama
bir gün kala bile müşteri yolu
gözlüyoruz.”

TÜRKİYE’NİN EN KÜÇÜK ESNAFI

9 YAŞINDA BİR 
KURU TEMİZLEMECİ

Melisa’nın en büyük destekçisi ise annesi Nevin Çelik.

Oda Başkanı Nihat Kulaoğlu, Melisa’ya yakın zamanda bir ödül takdim edeceklerini duyurdu.



Birlik ve dayanışma temennisiyle 
esnaf teşkilatının Kurban Bayramı’nın 

mutluluk ve sevgi içerisinde geçmesini dilerim.

Esnaf sanatkar camiamıza hayırlı bir 
Kurban Bayramı diler, aileleriyle birlikte 
nice bayramlara sağlıklı, mutlu ve huzurla

girmelerini temenni ederim.

İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI 
BİRLİĞİ (İSTESOB) BAŞKANI VE 

GÜNGÖREN BİRLEŞİK ESNAF VE
SANATKARLAR ODASI BAŞKANI 

FAİK YILMAZ 

İSTESOB BAŞKAN VEKİLİ VE 
İSTANBUL TRİKOTAJ VE BENZERLERİ
ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANI

DURAN YALÇINKAYA 



İSTESOB BAŞKAN VEKİLİ VE 
İSTANBUL UMUM PAZARCILAR ESNAF 
ODASI BAŞKANI

MESUT ŞENGÜN

Tüm esnaf teşkilatımızla birlikte üyelerimizin
mübarek Kurban Bayramını kutlar,

huzurlu ve sağlıklı bir bayram dilerim. 

İSTESOB BAŞKAN VEKİLİ VE 
GAZİOSMANPAŞA, KÜÇÜKKÖY MİNİBÜS 

OTOMOBİL KAMYON KAMYONET VE ŞOFÖRLER 
ESNAF ODASI BAŞKANI 

MUSTAFA UZUN 

Kurban Bayramının esnafımıza ve tüm oda
başkanı arkadaşlarımıza güzellik,
bolluk,sağlık getirmesini dileyerek

herkesin bayramını kutlarım.



Esnaf birliğimiz adına bayramların en güzeli ve 
hayırlısını diliyorum size. 

Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Birlik ve dayanışma temennisiyle 
esnaf teşkilatının Kurban Bayramının 

mutluluk ve sevgi içerisinde geçmesini dilerim.

İSTESOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE 
İSTANBUL ERKEK BERBERLERİ USTA VE 

KALFALARI ESNAF VE SANATKARLAR
ODASI BAŞKANI 

ŞÜKRÜ AKYÜZ

İSTESOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE 
İSTANBUL MİNİBÜSCÜLER ESNAF 
ODASI BAŞKANI 

KORAY ÖZTÜRK



İSTESOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE 
BÜYÜKÇEKMECE ŞOFÖRLER VE 
OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI

MAHİR EREKE

Tüm esnaf teşkilatımızla birlikte ayakkabıcı
esnafımızın mübarek Kurban Bayramını kutlar,

huzurlu ve sağlıklı bir bayram dilerim. 

İSTESOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE 
İSTANBUL AYAKKABI SATICILARI 

ESNAF ODASI BAŞKANI 

YAŞAR HANGÜN 

Kurban Bayramının tüm insanlığa
sevgi ve barış, tüm esnafımıza da bereket

getirmesini dilerim.



Kurban Bayramınızı kutlar, milli birlik ve
dayanışma ile sağlık, mutluluk ve 

başarılar dilerim.

Kurban Bayramının tüm insanlığa
sevgi ve barış, tüm esnafımıza da bereket

getirmesini dilerim.

İSTESOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE
İSTANBUL MİLLİ PİYANGO 

BAYİLERİ ESNAF ODASI BAŞKANI 

AHMET YAZICI

İSTESOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE
KAĞITHANE BİRLEŞİK ESNAF VE
SANATKARLAR ODASI BAŞKANI 

ÖMER OSMANOĞLU



İSTESOB DİSİPLİN KURULU BAŞKANI VE
İSTANBUL GAZOZ SU ŞERBET BOZA TURŞU VE 
SİRKE İMAL EDENLER VE SATANLAR ESNAF 
ODASI BAŞKANI

AHMET TURAN AKKAYA

Tüm esnaf teşkilatımızla birlikte üyelerimizin
mübarek Kurban Bayramını kutlar, 

huzurlu ve sağlıklı bir bayram dilerim.

İSTESOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE 
İSTANBUL TOPLANTI VE DÜĞÜN SALONLARI 

İŞLETMECİLERİ ODASI BAŞKANI

ÜMİT YAŞAR DEMİR

Kurban Bayramının tüm insanlığa
sevgi ve barış, tüm esnafımıza da bereket

getirmesini dilerim.



İSTESOB DENETİM KURULU ÜYESİ VE 
ÜMRANİYE MOTORLU TAŞIT SAHİPLERİ ESNAF 
ODASI BAŞKANI  

NEZİH MERT

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi 
tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli 

bir bayram dilerim.

Esnaf camiamızın ve tüm büfeci arkadaşlarımızın
Kurban Bayramının 

güzel ve bereketli geçmesini dilerim.

İSTESOB DİSİPLİN KURULU ÜYESİ VE 
  İSTANBUL DENİZ KARA BÜFECİLERİ VE  

MÜSTAHDEMLERİ ESNAF ODASI BAŞKANI

MUSTAFA ŞİMŞEK



İSTANBUL AYAKKABICILAR ESNAF 
ODASI BAŞKANI 

MEHMET KARAMAN

Nice Kurban bayramlarını beraber
geçirmek dileğiyle, tüm esnafımıza sağlık,

mutluluk, başarılar dilerim.

İSTANBUL KADIN KUAFÖRLERİ 
MANİKÜRCÜLERİ ESNAF ODASI BAŞKANI

OKTAY ERKAL

Tüm esnaf teşkilatımızla birlikte üyelerimizin
mübarek Kurban Bayramını kutlar, 

huzurlu ve sağlıklı bir bayram dilerim.



Esnaf camiamızın Kurban Bayramını kutlar,
sağlık ve esenlikler dilerim.

İyi bayramlar...

İSTANBUL PERAKENDECİ BAKKALLAR 
BENZERLERİ VE MÜSTAHDEMLERİ 

ESNAF ODASI BAŞKANI 

İSMAİL KESKİN

Kurban Bayramı’nın tüm kuyumcu esnafına ve oda
başkanı dostlarımıza, güzellik, bereket ve sağlık 

getirmesini, İslam alemi için büyük anlam taşıyan
bayramın tüm dünyaya barış ve huzur dolu günlere

vesile olmasını dilerim. 

İSTANBUL KUYUMCU ESNAF VE SANATKARLAR
ODASI BAŞKANI

NORAYR İŞLER



İSTESOB DİSİPLİN
KURULU ÜYESİ VE
MALTEPE BİRLEŞİK
ESNAF VE
SANATKARLAR
ODASI BAŞKANI

YUNUS 
ERDEL

Esnaf teşkilatımızın
Kurban Bayramını 

kutlar, sağlık ve esenlikler 
temenni ederim.

Esnaf ve sanatkar camiamıza
hayırlı bir Kurban Bayramı
diler, ailelerinizle birlikte
nice bayramlara sağlıklı ve

mutlu girmenizi temenni ederim.

İSTESOB DENETİM 
KURULU ÜYESİ VE
KARTAL KAMYON
KAMYONET MİNİBÜS
OTOBÜS OTOMOBİL 
VE ŞOFÖRLER ESNAF
ODASI BAŞKANI  

FİKRET ÇELİK

Ulusumuzun ve esnaf camiamızın 
Kurban Bayramını kutlar, sağlık ve esenlikler

temenni ederim.

İSTANBUL OTOMOBİLCİLER ESNAF 
ODASI BAŞKANI

YILMAZ YAHYA UĞUR



Mübarek Kurban Bayramınızı 
tebrik eder tüm yufkacı 
esnafımız ve teşkilatımız

için hayırlara vesile 
olmasını dilerim.

Kurban Bayramınızın 
huzurlu geçmesi ve  
esnafımızın evine 

bereket getirmesi dileğiyle.
İyi bayramlar.

İSTANBUL 
YUFKACILAR VE 
KADAYIFÇILAR
ESNAF ODASI 
BAŞKANI 

AYHAN 
ÜNAL

ESENLER BİRLEŞİK
ESNAF VE
SANATKARLAR
ODASI BAŞKANI

ŞÜKRÜ 
ŞAHİN

İSTESOB DİSİPLİN
KURULU ÜYESİ VE
KARTAL KADIN
ERKEK 
KUAFÖRLERİ ODASI
BAŞKANI

ADEM ETİRLİ

Kurban Bayramının
tüm esnaf ve teşkilatımıza 
sağlık, huzur, mutluluk, 

bolluk ve bereket 
getirmesini dilerim.

Kurban Bayramınızın 
neşe ile geçmesi ve evinize 
bereket getirmesi dileğiyle.

İyi bayramlar.

İSTESOB DİSİPLİN
KURULU ÜYESİ VE
İSTANBUL 
MATBAACILAR VE
CİLTÇİLER ESNAF
ODASIBAŞKANI

ORHAN
ÖZTÜRK



İSTANBUL
KASKETÇİLER 
ODASI BAŞKANI VE
2014 YILI AHİ
BABASI

İSMAİL 
DEMİRBAŞ

Kurban Bayramınızı
kutlar, milli birlik ve 

dayanışma temennisi ile 
sağlık,mutluluk 

ve başarılar dilerim.

Kurban Bayramınızın
neşeyle geçmesi, bereket 

ve bolluk getirmesi 
dileğimizle, iyi bayramlar.

İSTANBUL 
KASAPLAR ODASI
BAŞKANI

BİLGİN 
ŞAHİN

Ulusumuzun ve esnaf
camiamızın Kurban 

Bayramını kutlar, sağlık
ve esenlikler dilerim. 

İyi bayramlar.

Tüm esnaf teşkilatımızla 
birlikte üyelerimizin mübarek 
Kurban Bayramını kutlar, 

huzurlu ve sağlıklı bir 
bayram dilerim.

İSTANBUL CEP
TELEFONU VE
DİĞER 
HABERLEŞME 
CİHAZLARI ESNAF
ODASI BAŞKANI

MUHSİN 
KILIÇASLAN

İSTANBUL SPOR
TOTO VE AT
YARIŞLARI
GANYAN BAYİLERİ
ESNAF ODASI
BAŞKANI

FEVZİ
KUVVET



Mübarek Kurban 
Bayramınızı kutlar,
sağlık, mutluluk ve 

bol kazançlı günler dilerim.

Kurban Bayramı’nın 
esanfımıza bolluk ve bereket

getirmesini dilerim. 
İyi bayramlar...

DOLAYOBA 
OTOBÜS 
OTOMOBİL
MİNİBÜS KAMYON
VE KAMYONET
ŞOFÖRLER ESNAF
ODASI BAŞKANI

NİYAZİ
AKYÜZ

İSTANBUL 
DOKUMACILAR
ESNAF VE
SANATKARLAR
ODASI BAŞKANI 

AGÜL
AKPINAR

İSTANBUL 
KAMYONCULAR
ESNAF ODASI
BAŞKANI

CEMİL OK

Kurban Bayramı’nın
hayırlara vesile 
olması dileğiyle

bol kazançlı günler dilerim. 

Mübarek Kurban Bayramını 
sevdiklerinizle beraber 
sağlıklı ve huzur içinde 

geçirmenizi dilerim.Bayram 
tüm insanlığa hayırlı olsun!

PENDİK ESNAF VE
SANATKARLAR
ODASI BAŞKANI

BİLAL 
GÜNDOĞDU



Mübarek Kurban Bayramınızı 
tebrik eder tüm esnaf teşkilatı 

için hayırlara vesile 
olmasını dilerim.

Kurban Bayramınızı
şahsım, yönetim ve denetim

kurulum adına en içten 
dileklerimle kutlar, hayırlara

vesile olmasını dilerim.

SİLİVRİ BİRLEŞİK
ESNAF VE
SANATKÂRLAR
ODASI BAŞKANI 

NURAY
KOÇER

İSTANBUL 
GÖMLEKÇİ İÇ 
ÇAMAŞIRCI VE
ÜTÜCÜ 
SANATKÂRLAR VE
İMALATÇILARI
ESNAF ODASI
BAŞKANI

ABDULLAH
YAŞAR

Başta esnafımız ve 
tüm İstanbul teşkilatının 

Kurban Bayramını kutlar,
sağlık ve esenlikler dilerim.

KÜÇÜKÇEKMECE
ESNAF VE
SANATKARLAR
ODASI BAŞKANI VE 
KÜÇÜKÇEKMECE
ESNAF KEFALET
KOOPERATİF
BAŞKANI

MUSTAFA 
YORULMAZ

Kurban Bayramının
tüm esnaf ve teşkilatımıza 
sağlık, huzur, mutluluk, 

bolluk ve bereket 
getirmesini dilerim.

İSTANBUL
TUHAFİYECİ 
MANİFATURACI VE
HAZIR GİYİM 
SATANLAR ESNAF
ODASI BAŞKANI

TAHİR ÖZER



48İstanbul Esnaf

Hiç şüphesiz bayramın
nabzını en iyi tutan
mesleklerden biri şekerci

tatlıcılar. Bayram alışverişleri,
giyimden gıdaya kadar geniş bir
yelpazeyi kaplasa da tatlıcıların yeri
her zaman ayrı olmuştur. İstanbul
Şekerci Pastacı Helvacı Tatlıcı ve
Şekerli Mamüller Esnaf Odası
Başkanı Muzaffer Şener’e esnafın
bayram bereketini sorduk. Şener,
”Bayramlar da olmasa yüzümüz
pek gülmeyecek. Durgun geçen
piyasalar, bayramla birlikte
hareketleniyor. Bu durumun
yanında bayramların yaz aylarına
denk gelmesi. İnsanların
birbirine tatlı ikram etme
alışkanlığının giderek azalması,
eskisi kadar iş yapmamamıza
neden oluyor. Yine de esnaf için
bayramların yeri ayrıdır” dedi.

Genel olarak gıda sektöründe bir
düşüş yaşandığına dikkat çeken
Şener, sıcak havalarda tatlıya olan
talebin yarı oranında azaldığını
ifade etti. Şener, halkın bayramda
en çok baklavayı tercih ettiğini de
söyledi. 

Şener, hava sıcaklığı ile tatlı
satışlarının paralellik arz ettiğini
söyledi ve kışın gelmesiyle bir
nebze yüzlerin güleceğini dile
getirdi. Şener, esnaflar arasında son
derece kıymetli ustaların olduğunu
ve vatandaşların bu tatları
keşfetmeleri gerektiğini de
sözlerine ekledi.

DENETİMDEN KORKMAYIZ
Bayram öncesi tatlıcılara yapılan

denetimleri değerlendiren Şener,
esnafı adına gönlünün rahat
olduğunu belirtti. Her mesleğin

içinde çürük elmalar olduğunu
ifade eden Şener,
”Denetlenmekten korkmuyoruz.
Bilakis denetimler artsın
istiyoruz ki; iyi ile kötü arasında
bir fark oluşsun. Biz esnafımıza
hijyen eğitim verdik. Zaten
esnafımızı hijyen konusunda
bilinçlidir” şeklinde konuştu.

ESNAFIN CANKURTARANI
BAYRAMLAR

Bayram yine esnafa can suyu oldu. Esnafın imdadına yine bayramlar yetişti.
Esnaf, “Nerede o eski bayramlar” söylemini sürdürse de, bayramın getirdiği
iş yoğunluğundan memnun.

Muzaffer Şener


