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Evet, Türk esnaf sanatkarları adına
umutlandığımızı ifade etmeliyim. Gümrük ve
Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin Ankara’da

4. Esnaf Şurası’nda söylediği “Güçlü esnaf, güçlü
ekonominin teminatıdır” ifadesi önemli bir mesajdı.

Bakanımız Canikli’nin şu sözlerini de önemsiyorum;
"Esnaf ve sanatkarımızın acımasız rekabete ve
ezici güce karşı mutlaka korunması gerektiğine
inanıyoruz. Toplumumuzun bel kemiğini oluşturan
esnaf ve sanatkarlarımızın omuzlarındaki yükü
mümkün olduğu kadar hafifletmeyi en önemli
görevlerimizden biri olarak görüyoruz.”

Bakanımız esnaf sanatkarımızın acımasız rekabet
karşısında ezici güce karşı korunması gerektiğini
söylüyorsa bakanlığımız ve hükümetimiz içinde
bulunduğumuz durumun farkında demektir. Ve 26
Kasım’da Ankara’da başlayan Esnaf Şurası’nda da esnaf
sanatkarın korunması doğrultusunda kararlar
alınacağı konusunda umutlandık.

Şuranın açılışında, aslında en önemli vurguyu
Cumhurbaşkanımız yaptı ve hükümetin gerek yasal
düzenlemeler gerekse devletin sağlayacağı imkanlarla
esnaf sanatkarın yanında yer alacağını söyledi. Bu
cümle de umudumuzu artıran bir cümleydi.

Değerli teşkilat mensupları, Esnaf Şurasını
yürütecek olan 7 kişilik icra kurulunda Müsteşar
Yardımcısı İsmail Yücel (Doğal üye), Bakanlık Genel
Müdürü Necmettin Erkan (Doğal üye), TESK Genel
Başkanı Bendevi Palandöken, TESKOMB Genel
Başkanı Abdülkadir Akgül, Halk Bankası Genel
Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, İSTESOB Başkanı
olarak ben ve Prof. Dr. Ahmet İncekara yer aldılar.
İcra kurulu olarak bundan sonra komisyonların hazır-
ladığı raporlar üzerinde çalışmalarımızı yürüteceğiz.

Şurada "Mevzuat", "Mesleki Eğitim", "Kredi,
Finansman ve Teşvik", "Vergi ve Sosyal Güvenlik",
"Yenilikçilik" olmak üzere 5 başlıkta komisyonlar
oluşturuldu. Bu komisyonlarda İSTESOB’dan hukuk
müşavirim Av. A. Kemal Ferlengez, mali müşavirimiz
Sabri Tümer, eğitim müdürümüz Muzaffer Garip ve
genel sekreterimiz Ömer Demir yer aldılar. Ve bu
arkadaşlarımız konularına hakim, esnaf sanatkarın
sıkıntılarını bilen ve çözüm için gerekli raporlarını
hazırlayıp sunan arkadaşlarımızdır. Ve bundan sonra
da icra kurulunda ısrarlı, bilinçli çalışmalara devam
edeceğimizden teşkilatımızın şüphesi olmasın.

Şuraya İstanbul teşkilatı olarak 5 otobüs ve çok

sayıda otomobille 300 kişilik İSTESOB grubu olarak
katıldık. Türkiye genelinden 3 bin 500 kişilik katılımla
şuranın ilk günü oldukça coşkuluydu. 

İstanbul’dan Ankara’ya otobüslerle ve
otomobillerle gelen tüm İSTESOB teşkilat
mensuplarına teşekkürlerimi iletiyorum. İstanbul’a
yakışır bir vakurlukta katılım gerçekleştirdik. Böylece
Şuraya İSTESOB damgasını vurmuş oldu.

Değerli başkanlar, biliyorsunuz Torba Yasa ile
birlikte birçok kamu borcuna af ve ödeme kolaylığı
getirildi. Gerek Bağ-Kurluların prim borçlarına yönelik,
gerekse odaların aidat alacakları da dahil olmak üzere
kamu alacakları tekrardan hesaplanacak. Yasa ile
birlikte 6 milyon kişinin motorlu taşıtlar vergisi, trafik
cezaları ve muayene ücretlerine eklenen gecikme faizi
ve gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecek. Bu
imkandan esnaf sanatkarımızın yararlanması
konusunda oda başkan ve yöneticilerine de görev
düşüyor. Esnaf ve sanatkarlarımızı bu konuda
uyarmalıyız ve bu büyük imkandan yararlanmalarını
sağlamalıyız.

Bir yılın daha son ayına girdik. Uzun süredir yolunu
gözlediğimiz Esnaf Şurası’nın başlaması 2014 yılı
içinde esnaf sanatkarlar için olumlu bir gelişme.
Aslında asıl yolunu gözlediğimiz ve yıllardır yılan
hikayesine dönen Perakende Yasası’nın artık
sonuçlanmasını istiyoruz. Umarım bu yasada da sona
gelmiş olacağız. Umarım bundan sonrası ve özellikle
de önümüzdeki 2015 yılı sorunların çözüldüğü,
sıkıntıların aşıldığı bir yıl olur. Teşkilatımı saygı ve
sevgilerimle selamlıyorum.

BAŞKANDAN

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz

UMUTLANDIK…
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4. Esnaf Şurası 26-28 Kasım tarihlerinde Ankara’da esnaf teşkilatının
3 bin 500 kişilik büyük katılımıyla gerçekleşti. Haksız rekabet, esnafın
tanımı, sayıları hızla çoğalan AVM’lere karşı esnafın durumunun ele
alındığı şurada, komisyona katılan esnaf temsilcileri çözüm önerilerini
dile getirdiler. 

ESNAF TEŞKİLATI 
ŞURADAN UMUTLU

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Esnaf ve
Sanatkârlar Genel

Müdürlüğü tarafından, “Esnaf ve
Sanatkârların 2023 Vizyonu,
Güçlü Esnaf, Güçlü Ekonomi”
başlığı ile düzenlenen 4. Esnaf ve
Sanatkârlar Şurası Ankara’da
gerçekleşti. Esnafın uzun süredir
yolunu gözlediği Şura Ankara
Ticaret Odası Congresium’da
yapıldı.

Şuraya çeşitli düzenlemeler ve
yasalar için teklifler sunan esnaf
teşkilatı, şuradan çıkacak
sonuçlardan umutlu olduklarını
belirttiler.

GÜÇLÜ ESNAF, 
GÜÇLÜ EKONOMİNİN
TEMİNATIDIR

Gümrük ve Ticaret Bakanı
Nurettin Canikli, 4. Esnaf ve
Sanatkarlar Şurası'nda yaptığı

konuşmada, tüm sorunlarını
sistematik bir biçimde ortaya
koyacaklarını dile getirerek,
sorunlara çözüm önerileri
belirleyeceklerini söyledi.
Hükümet olarak esnaf ve
sanatkârın alın teri ve emeğinin
kıymetini çok iyi bildiklerinin
altını çizen Canikli, şöyle
konuştu: "Esnaf ve
sanatkarımızın acımasız
rekabete ve ezici güce karşı

Uzun zamandır beklenen şura gerçekleşti. Şuradan büyük beklentileri olan 3 binin üzerindeki esnaf
temsilcileri Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Kongre Merkezi'nin tamamını doldurdu.
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ŞURA, ESNAFIN SON  UMUDU…
mutlaka korunması
gerektiğine inanıyoruz.
Toplumumuzun bel kemiğini
oluşturan esnaf ve
sanatkarlarımızın
omuzlarındaki yükü mümkün
olduğu kadar hafifletmeyi en
önemli görevlerimizden biri
olarak görüyoruz” dedi.

SORUNLAR 5 ANA
BAŞLIKTA TOPLANACAK

Canikli, şurada esnaf ve
sanatkarın her türlü sorununu,
"Mevzuat", "Mesleki Eğitim",
"Kredi, Finansman ve Teşvik",
"Vergi ve Sosyal Güvenlik",
"Yenilikçilik" olmak üzere 5 ana
ve 33 alt başlık altında ele
alacaklarını belirtti. Esnaf ve
Sanatkarlar Şurası'nın bundan
böyle her iki yılda bir
toplanacağını belirten Canikli, 67
kişiyle yenilenen Genel Kurulun,
Başbakanlık ve bakanlık
müsteşarları, başkanlık
düzeyinde kurumların
başkanları, meslek örgütlerinin
temsilcileri, akademisyenler
olmak üzere çok geniş bir
yelpazeden oluştuğunu kaydetti.

ŞURAYA İSTESOB
DAMGASINI VURDU

Şuraya en çok katkı sunan
birlik yine İSTESOB oldu.
İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz’ın
yanı sıra, İSTESOB Hukuk
Müşaviri Kemal Ferlengez,
İSTESOB Eğitim Müşaviri
Muzaffer Garip, İSTESOB Mali
Müşaviri Sabri Tümer ve
İSTESOB Genel Sekreteri Ömer
Demir komisyonlarda görev
aldılar.  

Başkan Yılmaz, Esnaf
Şurası’nın, en önemli gündem
maddeleri olarak, Perakende
Yasası ve esnaf sanatkârın tanımı

konusu olduğunu
söyledi. Esnafın uzun
zamandır, haksız
rekabet ile
boğuştuğunu
savunan Yılmaz,
”Perakende Yasası,
esnafın süper
marketlerle,
AVM’lerle giriştiği
rekabette acil
ihtiyaç duyduğu bir
yasadır. Esnafın
malını daha ucuza
temin etmesi,
AVM’lerin şehir
dışına çıkartılması,
esnafa AVM’lerden
yer ayrılması gibi
konuların yasanın
içinde yer almasını
bekliyoruz”
ifadelerini kullandı.

Yılmaz, 5362 sayılı
Esnaf ve Sanatkârlar
Meslek Kuruluşları
Kanunu’nun da
günün ekonomik
şartlarını
karşılamadığını ifade
etti. Yılmaz, yasanın
esnafın ihtiyaçlarına
cevap verecek hale
getirilmesi gerektiğini
söyledi.

Esnafın tanımı konusunun da
önemli olduğunu belirten
Yılmaz, kimin esnaf, kimin
tüccar olduğunu belirlenmesinin
şura gündemine taşınacağını
ifade etti. Yılmaz, şuranın
  esnafı hayal kırıklılığına
uğratmayacak şekilde
sonuçlanmasını istedi.  

ESNAF CAMİASI DERTLİ,
ŞURA ÇARE OLACAK MI? 

5362 sayılı Esnaf ve
Sanatkarlar Meslek Kuruluşları

Kanunu’nun uygulanmasında
pek çok sorunla karşılaşıldığına
dikkat çekilen şurada, kanunun
günün şartlarının gerisinde
kaldığı belirtildi.  

Şurada esnaf temsilcileri,
noterler tarafından esnaf ve
sanatkârlardan defter
tasdiklerinde sicil tasdiknamesi
istenilmemesi, kimi esnaf ve
sanatkârların kayıt dışı faaliyette
bulunmasının önünü açtığını
savundu. Esnaf temsilcileri,
defter tasdiklerinde, esnaf sicil

Palandöken ve Yılmaz, İcra Kurulu’na seçildikleri 
esnaf şurasında bir araya gelerek, İstanbulESNAF’a 

böyle poz verdiler.



tasdiknamesi bulundurma
zorunluluğu istenirse, kayıt dışına
büyük bir darbe vurulacağını ifade
ettiler.   

Esnaf ve sanatkârların en önemli
sorunlarından biri olarak,
perakende sektöründeki haksız ve
insafsız rekabet ortamı da şurada
masaya yatırıldı. Perakende
sektöründeki kuralsızlıktan
beslenen haksız rekabet çok sayıda
esnaf ve sanatkar meslek dalını
olumsuz etkilediğine
komisyonlarda dikkat çekildi.
Şurada, gelişmiş ülkelerde olduğu
gibi, sektör için çalışma kurallarının
konulması,  yasal düzenleme
yapılmalı, sektörde çalışma şartları,
yeni işyerlerinin açılmasının
kuralları, çalışma süreleri
belirlenmesi talep edildi.

2 gün süren şura sonunda
masaya yatırılan konular ve
gündem maddeleri ise şöyle oldu:

MEVZUAT ÇALIŞMA GRUBU
KARARLARI

• Mevcut düzenlemelerde
yer alan esnaf ve sanatkar
tanımlarının, esnaf ve
sanatkar ile tacir ve sanayici
ayrımının yapılmasında yetersiz
kalması nedeniyle esnaf ve sanatkar
tanımının günün koşullarına göre
yeniden yapılması, 
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İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz'ın da katıldığı komisyonda, esnafın kurtuluş reçetesi olmaya aday çözüm önerileri 
dile getirildi. Komisyonun çalışması iki gün sürdü.



• Perakendecilik sektörü
ve özellikle büyük mağazalar
ve alışveriş merkezlerine
ilişkin düzenleyici
mevzuatın bulunmaması
nedeniyle esnaf ve
sanatkar işletmelerinin
uğradıkları mağduriyetin
giderilmesini teminen
"Perakende Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkında
Kanun Tasarısı”nın
yasalaştırılarak bir an önce
hayata geçirilmesi, 

• Fiyat tarifelerinin
belirlenmesine ilişkin farklı
düzenlemelerin bulunması ve
özellikle belediyeler ile esnaf ve
sanatkarlar meslek kuruluşları
arasında azami fiyat hadlerinin
belirlenmesi hususunda yetki
kullanımı açısından yaşanan
ihtilafların çözülmesi amacıyla
esnaf ve sanatkarlar açısından
fiyat tarifelerinin 5362 sayılı
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek
Kuruluşları Kanunu çerçevesinde
belirlenmesi, 

6. Ustalık belgesine
ilişkin; 5174 sayılı Kanun,
5362 sayılı Kanun ve 3308 sayılı
Kanun olmak üzere üç ayrı
kanuni düzenleme bulunmakta
olup, söz konusu belgenin
odaya üyelik kayıtlarında
istenilmesine ilişkin gerek kanuni
düzenlemelerde gerekse de
uygulamada yaşanan
sıkıntıların ortadan kaldırılması
amacıyla, mesleki eğitimi
güçlendirecek şekilde yeniden
düzenlenmesi; 
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İŞTE ŞURA SONUÇ RAPORU

İSTESOB, şuraya en çok ilgi gösteren birlik oldu ve tam 5 otobüs,
İstanbul'dan Ankara'nın yolunu tuttu.

İSTESOB'a bağlı esnaf odaları ve yönetimleri şura öncesi kongre salonu önünde tarihi şura öncesi
hatıra fotoğrafı çektirdi.
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IV. ESNAF VE
SANATKÂRLAR ŞURASI
VERGİ VE SOSYAL
GÜVENLİK ÇALIŞMA
GRUBU RAPORU 

• Girişimciliğin desteklenmesi
adına, ilk defa faaliyete başlayan
esnaf ve sanatkârların
belirlenecek bir süreyle vergiden
muaf tutulması, 

• Ulaştırma sektöründe
faaliyet gösteren esnaf ve
sanatkârlara, araçlarının
yenilenmesi ve bakım-onarım

esnasında vergisel teşviklerin
sağlanması, 

• Emekli olabilmek için aranan
prim gün sayısının eşitlenmesi ve
zorunlu prim gün sayısını
dolduranların yaşlılık sigortası
ödemesinin isteğe bağlı hale
getirilmesi amacıyla gerekli
düzenlemelerin yapılması, 

• Milli Eğitim Bakanlığı tarafın-
dan ödenen iş kazası, meslek
has-talığı ve hastalık sigortası
prim ödeme süresinin kalfalıkta

öngörülecek süreyi de
kapsaması, 

• Prim borcu olan 4b
kapsamındaki esnaf ve
sanatkarların sağlık hizmetinden
yararlanabilmesi için 60 günlük
sürenin uzatılması ya da prim
borcunun 5 yıl içinde ödenmesi
halinde yapmış olduğu tedavi
masraflarının geri ödenmesi, 

KREDİ VE FİNANSMAN
ÇALIŞMA GRUBU

a) Esnaf ve sanatkârların

Birçok ilin, il ticaret müdürü de şurayı izleyenler arasındaydı. Şura sonrası il ticaret müdürleri 
İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz'la birlikte.

Komisyonlarda Faik Yılmaz, Av. Ahmet Kemal Ferlengez, Sabri Tümer, Muzaffer Garip ve Ömer Demir görev aldılar.



faydalandığı temel kamusal
destekler olan ESKKK kredileri ve
KOSGEB desteklerinin uygulama
aşamasında karşılaşılan
sorunların çözümü için ilgili
kuruluşlar nezdinde girişimlerde
bulunulması,

b) Esnaf ve sanatkârlarımızın
yeterince faydalanamadığı;
Kalkınma Ajansları, Ekonomi
Bakanlığı, Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı ile
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı gibi kurum ve
kuruluşlarca sağlanan desteklere
ulaşımının önündeki engellerin
aşılması hususunda çalışmalar
yürütülmesi,

• Kaybolmaya yüz tutmuş
kültürel ve sanatsal değeri
bulunan geleneksel mesleklerin
bu kesime özgü olarak
tasarlanacak mekanizmalarla
desteklenmesi,

YENİLİKÇİLİK ÇALIŞMA
GRUBU KARARLARI 

• Esnaf ve sanatkarların
yenilikçilik, mevzuat
düzenlemeleri ve kendilerine
yönelik çeşitli destek
paketleri hakkında bilgi
alabilmeleri amacıyla

üniversiteler ve ilgili eğitim
veren kurumlar ile işbirliği
içerisinde uzaktan öğrenme
portalının kurulması, 

• E-ticaret alanında
faaliyetlerini sürdüren hizmet
sağlayıcıları ve meslek kuruluşları
ile işbirliği içerisinde esnaf ve
sanatkara yönelik eğitim ve
bilgilendirme etkinliklerinin
düzenlenmesi ve e- ticaret
girişimlerinin finansmanı
konusunda kolaylıkların
sağlanması, 

• Kişiye özel ürün ve hizmet
üretimi konusunda esnaf ve
sanatkarların yönlendirilmesi, bu
konuda esnaf ve sanatkarlara
yerinde eğitim verilmesi, 

MESLEKİ EGİTİM ÇALIŞMA
GRUBU KARARLARI 

• Esnaf ve sanatkarların
faaliyetlerini yürüttüğü
mesleklerin günümüz
şartlarına uygun olarak
yenilenerek meslek haritalarının
çıkarılması ve NACE Rev.2 ve
NACE Rev 2. Altılı ekonomik
faaliyet kodlarına
uyumlaştırılması, bu amaçla
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar
Meslek Kuruluşları Kanununun
63 üncü maddesi gereğince

oluşturulan Esnaf ve
Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi
Belirleme Koordinasyon
Kurulunun toplanarak
yenilenecek olan meslek
dalları hakkında yeniden karar
alması, 

• Mesleki Eğitim Merkezleri
Mesleki Yeterlilik sistemine
göre yeterlilikler bazında
akredite edilerek mezun   olan
öğrencilerinin ustalık belgesi ile
birlikte Mesleki Yeterlilik Belgesi
alması da sağlanması, bunun için
GTB,  MEB, MYK, TESK, TOBB ve
diğer ilgili kuruluşların yer aldığı
bir alt çalışma komisyonu
kurulması, 

4. Mesleki eğitimin
yaygınlaştırılması amacıyla; 

• Çıraklık eğitiminin zorunlu
eğitim sistemi içerisinde
işleyişine ilişkin düzenlemeler
yapılması, eğitim sisteminin
ikinci dört yılında öğrencilere
bu yönde de eğitim
alabileceklerini göstermek
adına seçmeli dersler
konulması ve aynı zamanda
üçüncü dört yıllık eğitimin
çıraklık yoluyla da
yapılabilmesi için çalışmalar
gerçekleştirilmesi.
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Esnafın gözü bu şuradan çıkacak kararda



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Esnaf ve Sanatkarlar Şurası’nda yaptığı
konuşmasında prim borcunu ödeyemediği için emekli olmayan 
Bağ-Kur'lulara erken emeklilik müjdesi verdi. 

Cumhurbaşkanından 279 bin
Bağkurlu’ya emeklilik müjdesi

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı tarafından
düzenlenen 4. Esnaf ve

Sanatkârlar Şurası’na katılan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, “Esnaf ve sanatkârlar,
hiç tartışmasız milletimizin,
devletimizin ve vatanımızın
inşasında en büyük sorumluluğu
ifa etmiş kesimdir. Esnafı çıkartıp
aldığınızda Türkiye tarihinden;
bizi biz yapan, bizi millet yapan
özden ve ruhtan geriye hiçbir şey
kalmaz. Bin yıllık
geleneğimizden sapmadan
ahilik anlayışını ebediyete kadar
muhafaza edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Esnaf mahallenin eminidir,

ağabeyidir, mahallenin
bekçisidir. Bakkal deyip, kasap
deyip, manav, terzi deyip
geçemezsiniz. O mahallenin
adeta ruhudur. Sokağımızın
semtimizin vicdanıdır. Esnafı
çıkartıp aldığınızda Türkiye
tarihinden geriye hiçbir şey
kalmaz” şeklinde konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esnaf
ve Sanatkârlar Şurası’nın her iki
yılda bir Kasım ayında toplanması
için 2012’de yönetmelik
düzenlemesi yapıldığını belirterek,
iki yılda bir esnaf ve sanatkârlar ile
temsilcilerinin bir araya geleceği,
sorunları ortaya koyacağı, çözüm
önerilerini değerlendireceği şurayı
çok önemli gördüğünü vurguladı.

Hükümetin, gerek yasal
düzenlemeler gerek devletin
sağlayacağı imkânlarla her zaman
esnaf ve sanatkârın yanında yer
alacağını dile getiren
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstikrar,
idare-i maslahat asla değildir.
İstikrar, mevcudu muhafaza
etmek ama ileriye gitmek için de
sürekli atılım yapmaktır. Yani
geriye gitmeden, kararlı şekilde
ileriye doğru gitmektir” dedi. 

BAĞ-KUR’A PRİM BORCU
OLAN ESNAFA EMEKLİLİK
MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf,
sanatkârların kredi faizinin 2002
yılında yüzde 47 iken, bugün yüzde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafın milletin omurgası olduğunu söylerken , esnafa destek vermeye 
devam edeceklerini ifade etti.

KAPAK



4-5 aralığına kadar çekildiğine
işaret ederek, “Esnafımızın
kullandığı kredi miktarı 153
milyon liradan 80 kat artışla 12
milyar liraya ulaştı. 80 kat artış.
Prim borçları, SSK borçları, oda
ve birliklere olan borçlar
konusunda iyileştirmeler
yapıldı” dedi. 

6552 sayılı torba yasayla
Bağ-Kur’lu esnafın SSK’ya prim
borçları konusunda da bir yapılan-
dırma hakkı getirildiğini aktaran
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK), bugün
öğleden sonra inşallah Halk
Bankası ile bir protokol imzalaya-
cak ve bununla emeklilik imkânı
var, fakat prim borçlarını
ödeyemediği için emeklilik
hakkını kazanamayan Bağ-Kur’lu
kardeşlerimize inşallah Halk
Bankamız, 0,97 aylık faizle ve 36
ay vadeli olacak bir kredi vermek
suretiyle Bağ-Kur’lu bu borçlarını
ödeme imkânını yakalayacak ve
emeklilik hakkını kazandığı gibi
de bütün sosyal haklardan
hemen anında istifade etmeye
başlayacak. Bu yapılandırma
kredisinden istifade edeceklerin
sayısı 279 bin 422 Bağ-Kur’lu. Şu
anda hükümetimizin bu noktada
atacağı adımla yapılandırmaya
konu miktar, 3,6 milyar Türk
lirası. Tüm Bağ-Kur’lu kardeşle-
rime Halk Bankamızın SGK ile
yapacağı bu protokolle birlikte
şu anda gerçekten güzel bir
imkân hazırlanıyor. Tabii kredi
borcunu, krediyi çektiği tarihten
3 ay sonra ödemeye başlayacak,
bir de bu imkân geliyor” diye
konuştu. 

“ESNAF VE SANATKÂRLAR
MİLLET, DEVLET VE VATAN
RUHUNU İNŞA EDEN
MİMARLARDIR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

şurada alınacak sonuçların, Türkiye
genelinde esnaf ve sanatkârın karşı
karşıya kaldığı sorunların
çözümüne vesile olacağına
inandığını ifade etti. Başbakanlık
döneminde her fırsatta esnaf ve
sanatkârlarla bir araya geldiğini,
gönülden gönüle sohbet ettiğini,
esnaf ve sanatkârın sorunlarını
gerek doğrudan doğruya esnafla
gerekse temsilci örgütleriyle
görüşerek her zaman gündemde
tuttuğunu, çözüm mücadelesi
verdiğini belirten Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “Esnaf ve sanatkârlar,
hiç tartışmasız milletimizin,
devletimizin ve vatanımızın
inşasında en büyük
sorumluluğu ifa etmiş kesimdir.
Millet, devlet ve vatan ruhunu
inşa eden mimarlardır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir
medeniyetinde esnaf ve
sanatkârın bu kadar köklü bir
geleneğe, bu kadar önemli bir
vazifeye sahip olduğunun
görülmediğini söyledi. 

Esnaf ve sanatkâr demenin,
ticaret yapan, alan satan, sırf
ekonomik faaliyette bulunan insan
demek olmadığını vurgulayan
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Taksici, şoför deyip
geçemezsiniz, o mahallenin
eminidir, mahallenin ağabeyi,
bekçisidir. Bakkal, kasap,
manav, terzi deyip
geçemezsiniz, o mahallenin
adeta ruhudur, sokağımızın,
semtimizin adeta vicdanıdır.
Esnafı çıkartıp aldığınızda
Türkiye tarihinden geriye hiçbir
şey kalmaz. Esnafı çıkartıp
aldığınızda bizi biz yapan, bizi
millet yapan, temelden, özden,
ruhtan geriye hiçbir şey kalmaz”
diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son
12 yıl içinde esnaf ve sanatkârın

çok önemli sorunlarının
çözüldüğünü, çözüm yoluna
girdiğini, ilgili kanunların çıkarıl-
dığını, mevzuatın yenilendiğini,
krediler noktasında tarihi
iyileştirmeler yapıldığını ifade etti.

Ekonomi büyüdükçe daha da
fazlasının yapılacağını, Türkiye'nin
esnafın ve sanatkârın alın teriyle
büyümeye, büyüdükçe de esnaf ve
sanatkârı büyütmeye devam
edeceğini belirten Cumhurbaşkanı
Erdoğan, esnaf ve sanatkârlarla
aralarındaki istişareyi, irtibatı
muhafaza edeceklerini kaydetti.

“ÂHİLİK ANLAYIŞINI
EBEDİYETE KADAR
MUHAFAZA EDECEĞİZ”

Esnafın acımasız ve ahlaksız bir
iktisadi anlayışın altında
ezilmesine hep birlikte karşı
çıkılacağını dile getiren
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Esnafı
ve esnaf ahlakını dışlayan değil,
onu çürüten ve saf dışı bırakan
değil, esnaf ve esnaf ahlakıyla
yoğrulmuş yeni bir iktisadi
anlayışı hem ülkemize, hem de
dünyanın idrakine söyletmek
zorundayız. Bunu da inşallah
birlikte başaracağız. En modern
imkânlara sahip olacağız, yeni
sorunlara yeni çözümler
üreteceğiz. Ama inşallah özden,
ruhtan, bin yıllık o gelenekten
sapmadan, Ahilik anlayışını da
ebediyete kadar muhafaza
etmenin mücadelesini hep
birlikte vereceğiz. Sizler, esnaf
ve sanatkârlar olarak bu milleti,
bu ülkeyi, özellikle de
ekonomiyi ayakta tutacaksınız.
Biz de sizlere karşı vazifemizi
hakkıyla yerine getireceğiz. Biz
tedbirleri alacağız, teşvik edici
olacağız, gerektiğinde
düzenleyici olacağız. Biz yolları
açık tutacağız, emniyeti,
istikrarı temin edeceğiz.”
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Esnafın yanında olacağız”
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Başbakan Ahmet
Davutoğlu, iş güvenliği
paketini açıkladı. Buna

göre, yaptırımlara ödül ve ceza
dengesi gelecek. Çok tehlikeli
işlerde çalışan 2 milyon 700 bin
çalışana mesleki yeterlilik
belgesi alma zorunluluğu
getirilecek. Durdurulan bir
işyerine, çalışmasına devam
etmesi halinde hapis cezası
verilecek.

Başbakan Ahmet Davutoğlu

yeni iş sağlığı ve güvenliği
paketini açıkladı. Pakette öne
çıkan maddelere ilişkin
Davutoğlu, "Çok tehlikeli iş
kategorisindeki bir firmada 3
yıl içinde iş kazası yoksa,
işsizlik primini yüzde 2 değil
yüzde 1 olarak tahsil edeceğiz.
Ancak ölümlü iş kazası
meydana gelen bir iş yerinde
yüzde 2 değil yüzde 3 olacak.
İdari para cezalarında ciddi
artışlar getireceğiz. Kimse

üretim zorlamasında
bulunamayacak" dedi.

Davutoğlu açıklamasında
"Değişim üç evreden geçiyor.
Zihniyet, insan unsuru ve
yaptırım dengesi. Maliyet ve
etki analizlerini çok doğru
yapmanız gerekiyor" dedi.

Çalışma şartlarının
iyileştirilmesi için her türlü yasal
düzenlemenin yapılacağına vurgu
yapan Davutoğlu, "Ancak her
şeyden önce işçi ve
işverenlerimizin bir zihniyet
dönüşümüne girmesi gerekiyor.
Önemli olan vatandaşlarımızın,
işçilerimizin kendi can
güvenlikleri konusunda
bilinçlendirilmeleri gerekir"
dedi.

Başbakan Davutoğlu, çok
tehlikeli işlerde çalışanlara
mesleki yeterlilik belgesi alma
zorunluluğu, meslek liselerinde iş
sağlığı ve güvenliği dersi
zorunluluğu ve yapı denetim
firmalarına iş güvenliği sağlama
zorunluluğu getireceklerini
belirtti.

İŞİNİ İYİ YAPANA ÖDÜL
Başbakan Davutoğlu’nun

açıkladığı pakette öne çıkan

YASAYA UYMAYANLARA
HAPİS VAR

Ardı ardına yaşanan maden faciaları ve iş kazaları sonrası hükümet, yeni iş
sağlığı ve güvenliği tasarısını gündemine aldı. Tasarıda zorunluluklar ve
cezai işlemler artırılıyor. Esnafa ise kolaylık sağlanacağı açıklandı.

Ahmet Davutoğlu, yeni iş sağlığı paketini açıklarken, en önemli
değişikliğin zihinde başlaması gerektiğini söyledi.
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İŞ GÜVENLİĞİNDE ŞARTLAR AĞIRLAŞIYOR
maddeler ise şöyle;

- Çok tehlikeli işlerde çalışan 2
milyon 700 bin çalışana mesleki
yeterlilik belgesi geliyor.

- Küçük işletmelere devlet
katkısı konusunda kolaylık
sağlanacak.

- Üniversite ve meslek yüksek
okullarına zorunlu iş sağlığı ve
güvenliği dersi getirilecek.

- Yapı denetim firmalarına iş
sağlığı ve güvenliği konusunda
sorumluluk getirilecek.

- Yaptırımlarda ödül-ceza
dengesi getirilecek, iş kazası
olmayan iş yerlerini
ödüllendirilecek. Örneğin çok
tehlikeli iş kategorisindeki bir
firmada 3 yıl içinde iş kazası yoksa
işsizlik primini yüzde 2 değil yüzde
1 olarak tahsil edilecek. Ölümlü iş
kazası meydana gelen bir iş
yerinde yüzde 2 değil yüzde 3
olacak.

- İdari para cezalarında ciddi
artışlar geliyor.

- Kimse üretim zorlamasında
bulunamayacak.

- Rödovans sözleşmelerini 15

yıldan az olmayacak şekilde
yapacağız.

- Acil durdurma halleri müfettiş
inisiyatifine bırakılmadan karar
alınacak.

- İşveren ölümlü iş kazasında
kusurlu bulunursa ceza
kanununda yer alan cezaya ilaven
2 yıl kamu ihalelerinden men
edilecek.

- Yer altı planlarının üç boyutlu
hazırlanması zorunlu olacak.

- Kamu ihalelerinde iş sağlığı ve
güvenliğine yönelik bir kalem
olacak.

- Standartlara uygun kişisel
donanım sağlamayan işverene
idari para cezası verilecek.

- Maden çalışmalarında her
aşama elektronik ortamda
kaydedilecek. Bilgiler bilgisayara
işlenecek. Aynı anda Enerji
Bakanlığı'nda bilgiler geçilecek. an
be an durumu takip edebilecek.

- Yılda 1 olan acil durum plan
ve tatbikatlarının 6 ayda bir
yapılacak. Tatbikat yapılıp
bildirimle yetinilmeyecek. Sadece
madenlerdeki şikâyetleri

değerlendirmek için ayrı bir hat
kurulacak.

- Ruhsat sahiplerinden toplanan
harç bedellerini ruhsat bedeli
altında tek kalemde toplanacak.
Çeşitli bakanlıkların ayrı bedelleri
alınca bürokratik işler artıyor.
bunları tek bir ruhsat bedeli adı
altında tek kalemde toplayacağız.

- Ruhsat bedelinin bir kısmını
faaliyeti biten ve devam eden
madenlerin rehabilitasyonu için
kullanacağız.

- Maden işletmelerinde görev
alacak teknik personelin
niteliklerine yönelik eğitimler
yapılacak.

- Ruhsat harçları madenin
büyüklüğüne göre yeniden
değerlendirilecek.

- Madenin değeri borsadaki iniş
çıkışa ve uluslararası piyasadaki
değere göre belirlenecek.

- Maden ve inşaat sektöründe iş
sağlığı teftişleri görüntülü ve
fotoğraflı olacak. Müfettişler
bizzat görüntüleyecek. Acil
durumlarda çıkış için fosforlu
hayat hattı yapılacak.

İş güvenliği ve sağlığında önlemini en erken alan, esnaf oldu. İSTESOB bünyesindeki birçok esnaf, yasanın
çıkmasıyla birlikte harekete geçti ve üyelerine eğitim  verdi.
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Kredi ve kefalet kooperatifleri esnafın imdadına yetişti. 31 Ekim 2014’ten
itibaren  kredi çeken esnaf sayısı 315 bini aştı.

ESNAF KREDİYLE 
NEFES ALIYOR 

Gümrük ve Ticaret
Bakanı Nurettin
Canikli, "Kredi ve

kefalet kooperatifleri
aracılığıyla 31 Ekim 2014
itibarıyla kredi kullanan ortak
sayısı 315 bini, kullandırılan
kredi hacmi de 12 milyar lirayı
aştı" dedi.

Canikli, kredi ve kefalet
kooperatifleri aracılığıyla küçük
işletmelerin, 2 milyona yakın
esnaf ve sanatkarın kredi
ihtiyaçlarının karşılandığını
söyledi. Kooperatifler ile
toplumun her kesimine hizmet
sunduklarını belirten Canikli,
"Kooperatif ortaklık modeli,
bireylerin ve toplumun
ekonomik ve sosyal
kalkınması açısından büyük
önem taşıyor. Bakanlığımız
kooperatifler aracılığıyla 8
milyondan fazla kooperatif
ortağına önemli hizmetler
sunuyor. Böylece küçük
işletmelere kredi kefalet
kooperatifleri ile hayat veriyor,
ekonominin çarklarını
döndürüyoruz" diye konuştu.

Kullandırılan kredi tutarının
rekor seviyelere ulaştığına dikkati
çeken Canikli, kredi ve kefalet
kooperatifleri aracılığıyla

31 Ekim 2014
itibarıyla kredi
kullanan ortak
sayısının
315 bini,
kullandırılan
kredi hacminin
de 12 milyar
lirayı aştığını
kaydetti. Kredi
hacminin son
12 yılda
yaklaşık 78 kat
arttığının altını
çizen Canikli,
kredi kullanan
küçük işletme, esnaf ve sanatkar
sayısının da 2002 yılına göre 5
katına çıktığına işaret etti.

851 KOOPERATİF 
KEFALET VEREBİLECEK
DURUMDA

Bakan Canikli, kooperatif
kefalet sisteminin küçük işletmeyi
olumsuz kredi sicili almaktan
kurtararak, krediye erişimi devam
ettirdiğini ifade etti.
Kooperatiflerin, esnafın ortak
teminat ve kredi ihtiyaçlarını
karşıladığını dile getiren Canikli,
şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ekonominin kılcal
damarları diye

adlandırabileceğimiz küçük
işletmelerin finansman
ihtiyaçlarını, kooperatifler
aracılığıyla karşılıyoruz.
Bu krediler, küçük işletmelerin
rahat nefes almasını
sağlıyor. Türkiye'nin 81
ilinde kurduğumuz bine
yakın kredi ve kefalet
kooperatifleriyle hizmet
sunuluyor. 31 Ekim 2014
itibarıyla söz konusu
kooperatiflerden 851
kooperatif de kefalet
verebilecek durumdadır, bu da
kredi geri dönüşlerinin iyi bir
noktada olduğunu
göstermektedir."

Bakan Canikli “Kooperatifler esnafa hayat veriyor”

Nurettin Canikli
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ESNAF KREDİYLE 
NEFES ALIYOR 

Bakan Canikli “Kooperatifler esnafa hayat veriyor”

Esnafın kentsel dönüşümle
birlikte sokak aralarından
çekilmesi, mahalle

kültürünün, semt çarşılarının yok
olduğu eleştirilerine neden
olmuştu. İSTESOB, esnafın kentsel
dönüşümün bir parçası olması için
kamuoyu oluşturmuştu.

Esnaf sanatkârın tepkisine olan
bir süreçten vazgeçildiğini
açıklayan isim TOKİ Başkanı Ergün
Turan oldu. Turan, çevreden
yalıtılmış sitelerin insanları
yabancılaştırdığını belirterek
"Değişik gelir grubundan
insanların kaynaşacağı, semt
sakinleriyle esnafın iç içe olduğu
bir şehirleşme hedefliyoruz" dedi.

ESNAFSIZ MAHALLE HALKI
YABANCILAŞTIRDI

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi
(TOKİ) yürütülecek projelerde

mahalle konseptine öncelik verece-
ğini duyurdu. Ergün Turan yaptığı
açıklamada, çevreden yalıtılmış
sitelerin insanları dışarıdaki hayata
yabancılaştırdığını söyledi. Vatan-
daşların talep ve beklentilerindeki
değişimi gördüklerini ve seslerine
kulak verdiklerini dile getiren Turan,
toplumda her daim dayanışma
kültürünü yaşatma arzusu
olduğunu ancak çevreden yalıtılmış
siteler kurulduğunda ilişkilerin
gittikçe azaldığına işaret etti. 

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz,
bu yeni açıklamayı yanlıştan
dönüleceği mesajı şeklinde
aldıklarını belirterek, TOKİ Başkanı
Ergün Turan’a teşekkür etti.

YENİ ŞEHİRLEŞME MODELİ 
Geleneksel yaşam kültürünün

modern şehirlerde hayat bulması
için TOKİ olarak bundan böyle,

konutların sadece
nicelikleriyle değil,
nitelikleriyle de
ilgileneceklerini vurgulayan
Turan, mahalle konseptini,
temel üretim

yaklaşımlarının başına aldıklarını ve
konut üretimlerini sosyal ihtiyaçlara
cevap verecek biçimde
şekillendirmeye başladıklarını
anlattı. Sosyal beklentileri
karşılayan, değişik gelir grubundan
insanların kaynaşacağı, semt
sakinleriyle esnafın iç içe olduğu bir
şehirleşme modeli hedeflediklerine
dikkati çeken Turan, bunun için
şevkle, heyecanla çalışmalarını
sürdürdüklerini söyledi. Turan,
mahalle konseptine dönük
projelere İstanbul ve Gaziantep
illerinden başlandığını bildirdi. 

Turan, konuşmasına şöyle
devam etti: "Özellikle vurgulamak
isterim ki, çok büyük boyutlu bir
yenilenme süreci yaşayan
İdaremiz için 'mahalle konseptini'
benimseyen üretimler, toplumsal
dayanışmanın sürdürülebilirliğini
esas alan önemli bir disiplin
değişikliğidir. Sadece bir kamu
kurumu olan TOKİ'nin değil, özel
sektörümüzün de bu disiplin
değişikliğini benimsemesi,
toplumsal dayanışma ve uyum
açısından önemlidir." 

TOKİ ESNAFI HATIRLADI

Esnaf gidince 
mahalle kültürü 
yok oldu

Kentsel dönüşüm ile birlikte yerlerinden edilen esnaf, tekrar şehre dönüyor.
TOKİ Başkanı Ergün Turan, esnafın da içinde olduğu bir şehirleşme 
hedeflediklerini söyledi.

Ergün Turan
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4817 sayılı Yabancıların
Çalışma İzinleri Hakkında
Kanunda değişiklik

maddesi eklenmesi, eleman
aranan piyasalarda olumlu
karşılandı. Milli Eğitim Bakanlığı
meslek kurslarını tamamlayan
binlerce Suriyeli’nin bu
eğitimlerden faydalandığı
açıklanırken, yeni kanunla kursu
bitirenlere çalışma izin doğmuş
oldu. Yaklaşık 40 bin Suriyeli’nin
kurslardan eğitim aldığı belirtildi.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz,
aslında bir çok sektörde kalifiye
eleman sıkıntısı yaşandığını bu
alanda Suriyelilerin iş
bulabileceğini söyledi. Yılmaz,
İstanbul’daki 500 bini aşkın esnaf
sanatkarın büyük bölümünün de
yardımcı eleman bulamadığını
hatta çoğunun tek başına
çalıştığını, bu yüzden de
Suriyelilere istihdam
oluşabileceğini belirtti.

Suriyeli sığınmacı sayısı 3
milyonu aşarken Türkiye
mültecilerin barınma ve gıda
ihtiyaçlarını karşılamaya devam
ediyor. Suriyelilerin şimdide iş
hayatına katılabilmelerini
sağlamak için meslek kursları açan

Milli Eğitim Bakanlığı, kursu
bitirenlere çalışma izni vererek iş
bulmalarını sağlayacak. Özellikle
esnaf sanatkarın eleman sıkıntısı
çektiği bir dönemde, Suriyelilerin
bu ihtiyacı karşılaması bekleniyor.

ESNAFIN İHTİYACI 
KALİFİYE  ELEMAN

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz,
esnafın uzun yıllardır eleman
sıkıntısı çektiğini ve artık çırak
yetişmediğini belirtti. Suriyeli
vatandaşların bu soruna çare
olmasının mümkün olacağını
belirten Yılmaz, ”Aslında geçici
değil, kalıcı bir çözüm arıyoruz.
Onlar bugün var, yarın yok.
Bizim kendi insanımızı yetiştirip,

onlara meslek kazandırmamız
gerekir ama eleman sıkıntımız
da ortada. Böyle bir dönemde
Suriyeli kalifiye elemanlar esnaf
sanatkarımıza katkı verebilir”
dedi.

Faik Yılmaz bu arada  her
sektörde yaşanan sıkıntıya dikkat
çekerek meslek okullarının
özendirilmesi gerektiğini belirtti ve
şöyle konuştu: “Geleceğin usta
sanatkârını yetiştirmek için
bugünden çalışmalara
başlamamız gerekir. 6
milyondan fazla işsiz
vatandaşımız var. Meslek sahibi
yapacağımız insanları, kendi
vatandaşımız arasından
seçmeliyiz.” 

Ülkesindeki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli mültecilerin 
çalışabilmesiyle ilgili yasa çıkarken sektör yetkilileri bir çok alanda işçilere
ihtiyaç olduğunu bildirdiler.

40 bin Suriyeli 
meslek sahibi oldu

“SURİYELİ KALİFİYE İŞÇİLERE İŞ VAR”

Suriye'de savaşın başladığı tarihten itibaren Türkiye'ye sığınan 
göçmen sayısı 1.4 milyonu aştı.
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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
tarafından yapılan
araştırmada, işgücü

piyasasında en fazla ihtiyaç
duyulan meslekler arasında tekstil
sektöründeki makineciler ilk sırada
yer aldı. Raporda işverenlerin,
kalifiye eleman bulamamasına
dikkat çekildi. 

İŞKUR Genel Müdürü Nusret
Yazıcı yaptığı açıklamada,
araştırmanın bu yılın
Mayıs-Haziran döneminde 75 ilde
tam sayım, 6 ilde örnekleme
yöntemiyle yapıldığını belirtti.

Araştırma kapsamında 10 ve
daha fazla kişi istihdam eden 129
bin 65 işyerinin ziyaret edildiğini
vurgulayan Nusret Yazıcı, bu sayede
işgücü piyasasında en fazla ihtiyaç
duyulan mesleklerin tespit
edildiğini bildirdi.

Bu yılın ilk 6 ayına ilişkin işgücü

piyasası verilerinin derlendiği
araştırmaya göre işverenlerin
aradığı nitelikte eleman
bulamadığını ifade eden Yazıcı,
eleman temininde en çok güçlük
çekilen meslekler arasında sırayla
tekstil sektöründeki makineciler,
satış danışmanı, beden işçisi,
garson, kaynakçı, şoför, mobilyacı,
güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi
ve muhasebecinin geldiğini belirtti.

Yazıcı, çalışma kapsamında
Türkiye genelinde 2 bin 94 farklı
meslekte 198 bin 582 kişilik açık iş
olduğunun tespit edildiğini ifade
ederek, şunları kaydetti:

"Her 5 işverenden birinin açık
işi var. İmalat sektöründeki
işyerlerinin yüzde 29'unun, insan
sağlığı ve sosyal hizmetler
sektöründeki işyerlerinin yüzde
28'inin, konaklama ve yiyecek
hizmet faaliyetleri sektöründeki

işyerlerinin ise yüzde 27'sinin
açık işi bulunmaktadır. Eleman
temininde güçlük çektiğini
belirten işverenlerin buna sebep
olarak ilgili meslekte aradığı
düzeyde niteliğe ve beceriye
sahip eleman bulunamamasını
gösteriyor. Biz İŞKUR olarak bu
mesleklerde eleman bulamayan
tüm işverenlerimizi
Kurumumuza bekliyoruz. Gerek
mesleki eğitim kurslarımız
gerekse de işbaşı eğitim
programlarımızla bu açığı
kapatmaya hazırız."

ARANAN ELEMANDA
İLK SIRA TEKSTİL…

Türkiye’de en fazla talep gören meslekler belli oldu. Türkiye İş Kurumu
(İŞKUR) Genel Müdürü Nusret Yazıcı, bu yılın en çok aranan mesleklerini
açıkladı. 

En çok işçi arayan meslekler“SURİYELİ KALİFİYE İŞÇİLERE İŞ VAR”

Nusret Yazıcı
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Başkanlardan sonra sıra
Genel Sekreterlerde...

HABER

Genel Sekreterler
Hizmet İçi Eğitim
Semineri 15-16 Kasım

tarihlerinde İSTESOB’ da
düzenlendi. Seminerde Torba
Yasa, Esnaf ve Sanatkârlar Meslek
Kuruluşları Muhasebe
Yönetmeliği, Esnaf ve Sanatkârlar
Meslek Kuruluşları Muamelat
Yönetmeliği, resmi yazışmalar ile
ilgili bilgiler, arşiv işlemleri
demirbaş işlemleri gibi konular
anlatıldı. Müfettişlerin denetim
sırasında nasıl bir uygulama

yürüttükleri konusunda genel
sekreterlere bilgi verildi.
Sunumlar İSTESOB Hukuk
Müşaviri Ahmet Kemal
Ferlengez, İSTESOB Mali Müşaviri
Sabri Tümer ve İSTESOB Eğitim
Müdürü Muzaffer Garip
tarafından yapıldı. 

KADERİMİZ ORTAK
Seminerin açılış konuşmasını

yapan İSTESOB Başkanı Faik
Yılmaz, “Sizler çok önemlisiniz”
diyerek, genel sekreterlere bir dizi

uyarılarda bulundu.  
Yılmaz, ”Sizin imzanız

olmadan bir işlem geçerli
olmaz. Başkanın yanında sizin
de imzanız olmalı. Odaların
cefasını en çok çekenler
sizlersiniz. Üye ile birebir
diyalog kuran sizlersiniz.
İşlemlerinizi yaparken de
tedbiri elden bırakmayın.
Sizlerle bizim kaderimiz ortak.
Her zaman yarın müfettiş
gelecek gibi hazırlıklı olun”
dedi.

GENEL SEKRETERLER ARTIK EĞİTİMLİ 

Başkanların ardından eğitim sırası genel sekreterlere geldi. Hizmet İçi Eğitim
Semineri için İSTESOB’da bir araya gelen genel sekreterlere, çok kapsamlı
bir eğitim programı sunuldu.



Yılmaz, bir genel sekreterin iş
gününe başlarken, ilk önce
bakanlık, ardından TESK ve son
olarak İSTESOB’un internet
sayfasını ziyaret etmesi
gerektiğini ifade etti. 

Yılmaz seminerin, Antalya’da
son derece başarılı geçen
seminerin ardından, başkanların
isteği üzerine gerçekleştiğini de
belirtti. 

TORBA YASA BEKLENENİ
VERMEDİ

İSTESOB Mali Müşaviri Sabri
Tümer sunumunu, kamuoyunda
Torba Yasa olarak bilinen 6552
Sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına Dair Kanun
konusuna ayırdı. Yasa ile esnafın
beklentilerinin karşılanmadığına
dikkat çeken Tümer, Torba Yasa’da
kamu borçlarına getirilen faiz
indirimi konusunu detaylandırdı.

Tümer, faiz indirimi
uygulanacak kamu borçlarının
kapsamını, 30.04.2014’e kadar
olan borçlar olarak açıkladı. 

Tümer, borçlarını
yapılandıracak kişilere
uygulanacak katsayıları da şöyle
açıkladı: ”6 taksitte 12 ayda
yapılacak ödemelerde 1,05 9
taksitte 18 ayda yapılacak
ödemelerde 1,07 12 taksitte 24
ayda yapılacak ödemelerde
1,10 18 taksitte 36 ayda
yapılacak ödemelerde
1,15taksitte 18 ayda yapılacak
ödemelerde 1,07 12 taksitte 24
ayda yapılacak ödemelerde
1,10 18 taksitte 36 ayda
yapılacak ödemelerde 1,15
katsayısı esas alınacaktır.” 

Tümer, ”Milli gelirin yüzde
20’sini sağlayan, ithalattaki
payı 18 milyar dolar olan esnaf
sanatkarın daha güçlü yapıya
sahip olması gerekir” sözleriyle
sunumunu tamamladı. 

HATANIN CEZASINI
ODALAR ÖDER

İSTESOB Hukuk Müşaviri
Av. Ahmet Kemal Ferlengez
sunumunda, esnafın yasal
sorunlarına dikkat çekti. Aidat
konusuna girerek başladığı
konuşmasında Ferlengez, ”Aidat
toplama konusunda yaşanan
sorunları biliyoruz. Ama
müfettişler buna bakmıyor.
Aidat toplanmaması görev
ihmali olarak görülüyor. Hatta
müfettiş ödenmeyen aidatların
faturasını oda yönetimlerine
çıkarabilir. Yöneticiler ve
personel yalnız cezai
bakımdan memur gibi
düşünülmez. Odanın zarar ve
ziyanından sorumlu tutulur ve
bu zararlar ödetilir” uyarısında
bulundu.

Ferlengez, yaptığı uyarıları kısa
zaman içinde yaşanmış olaylarla
da örneklendirdi. Aidatın üye ile
odanın muhatap olmadan

toplanması için önerileri
olduğunu aktaran Ferlengez, bu
tekliflerini Esnaf Şurası’nda ve
birçok platformda yetkili kişilere
sunduklarını aktardı. Ferlengez,
önerilerinin de Avrupa’da olduğu
gibi, vergi beyannamesi
esnasında vergi daireleri
tarafından toplanması gerektiğini
ifade etti.

YAZIŞMALAR ODALARIN
İMAJIDIR

İSTESOB Eğitim Müdürü
Muzaffer Garip, odaların
yazdıkları yazıların, esnafın
dışarıya açılan yüzü olduğunu
belirtti. Yazışmaların odaların
imajı açısından son derece önemli
olduğunu ifade eden Muzaffer
Garip, dikkat edilmesi gereken
hususları aktardı.

Garip, muamelat yönetmeliği,
odaların kurum içi; oda, birlik,
konfederasyon ve resmi
kurumlarla yapılacak yazışmalar
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Başkan Faik Yılmaz, genel sekreterlerin
odaların işleyişi ve yönetimi açısından çok
önemli olduğuna vurgu yaptı ve "Sizlerle

bizim kaderimiz ortak" ifadelerini kullandı. 
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dikkat edilecek hususları
açıkladı. Garip, yazışma
usullerini şöyle açıkladı:
”Yönetmelikte belirtilen
şekle uygunluğuna, yazının
karakter boyutunun “12”
olmasına, yazı tipinin
“Times New Roman” olmasına
dikkat edilmeli.  Üst’e yazılan
yazılar “arz” ile dağıtımlı (üst ve
alt makamlara) yazılan yazılar
“arz ve rica” ile ast’a yazılan
yazılar “rica” ile bitirilir.
Yazılarda yalın kolay anlaşılır
bir dil kullanılır. Yazılarda
lakap, övme vb. kelimeler
kullanılmaz.”

Garip, arşivleme konusu için
de şunları söyledi. ”Her yılın
ocak ayı içinde, önceki yıla ait

arşivlik malzeme birimlerce
gözden geçirilerek ayırıma tabi
tutulur. Ayırım sonucu, işlemi
tamamlanmış ve arşive

devredilecek malzeme, birim
personeli ile arşiv yetkili
personeli tarafından uygunluk
kontrolünden geçirilir.”

İSTESOB hizmet içi eğitime devam ediyor

Eğitim semineri sırasında divanda yer alan isimler Ömer Demir, Kemal Ferlengez, Faik Yılmaz, 
Sabri Tümer ve Muzaffer Garip oldu.

Genel sekreterler merak edilen soruları divana yöneltti ve
fikir alışverişinde bulundu.

Oda genel sekreterleri iki gruba ayrıldı ve seminer iki gün boyunca İSTESOB'da gerçekleşti. 

YAPILANDIRMA BİR AY DAHA UZATILDI
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6552 sayılı Bazı
Alacakların
Yeniden

Yapılandırılmasına Dair
Kanun ile birlikte bazı
kamu alacaklarına faiz
indirimi ve
yapılandırma imkanı
tanınmış ve son tarih
olarak 1 Aralık 2014
açıklanmıştı. Bu
tarih bir ay daha
uzatıldı.

3,5 MİLYON KİŞİ
YARARLANDI

Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek,
yoğun ilgi ve talep
üzerine,
yapılandırmada son başvuru ve
son ödeme tarihlerinin 1 ay
uzatıldığını belirterek, Maliye
Bakanlığı, Sosyal Güvenlik
Kurumu (SGK), Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, belediyeler, TEDAŞ ve
kalkınma ajanslarına olan borçlar
için vatandaşların, başvurularını
31 Aralık'a kadar yapabileceğini
bildirdi.

Yapılandırmadaki son
rakamlara ilişkin de bilgi veren
Şimşek, bugün itibarıyla
sadece vergi dairelerine yaklaşık

3,5 milyon kişinin
başvurduğunu ve 33,4 milyar lira
alacağın yapılandırıldığını
söyledi.

Aynı şekilde, 31 Aralık 2014'e
kadar ödenmesi gereken ilk
taksitlerin ödeme süresinin de
1 ay uzatılacağını aktaran
Şimşek, ilk taksit ödemelerinin,
31 Ocak 2015 tarihinin hafta sonu
tatiline rastlaması nedeniyle 2
Şubat 2015 tarihi mesai saati
bitimine kadar yapılabileceğini
bildirdi. 

Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek,
”Vatandaşlarımızdan
ve sektörlerden gelen
yoğun ilgi ve talep
üzerine,
yapılandırmada bazı
alacaklar için son
başvuru ve son ödeme
tarihlerinin 1 ay süre
ile uzatılmasına ilişkin
karar, Bakanlar
Kurulu'na gönderildi.
Karar, Resmi
Gazete'de
yayımlandıktan sonra
yürürlüğe girecek.
Yapılandırma
hükümlerinden azami
sayıda vatandaşımızın

yararlanması amacıyla Maliye
Bakanlığı, SGK, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı, belediyeler,
TEDAŞ ve kalkınma
ajanslarının alacaklarına
yönelik kanunda öngörülen
başvuru ve ilk taksit ödeme
süreleri 1 ay uzatılacak.
Yani vatandaşlarımız, söz
konusu borçları için
başvurularını 1 Aralık'a kadar
değil, 31 Aralık'a kadar
yapabilecek" açıklamasında
bulundu.

TORBA YASA’DA BAŞVURU İÇİN  

SON TARİH 31 ARALIK
Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
belediyeler, TEDAŞ ve kalkınma ajanslarına olan borçlar için vatandaşların,
başvurularını 31 Aralık'a kadar yapabileceği açıklandı.  

Mehmet Şimşek

YAPILANDIRMA BİR AY DAHA UZATILDI

Yapılandırmada ödemeler 
2 Şubat’a kadar uzadı
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BİR BÜROKRAT SORUNLARI ÇÖZMEYE YETTİ
HABER

İki yıldır bekleyen sorunlar
bir günde çözüldü

Kartal Otomobilciler ve
Şoförler Esnaf Odası
Başkanı Fikret Çelik

geleceğe artık umutla bakıyor.
Nedeni ise Ulaşım Daire
Başkanlığı’nın yeni ismi Adil
Karaismailoğlu. Fikret Çelik, Adil
Karaismailoğlu’nun çözüme odaklı
yaklaşımı nedeniyle 2 yıldır
devam eden sorunları bir günde
çözdüklerini söyledi. Çelik,
sorunların Karaismailoğlu ile
birlikte çok daha kolay çözüme
kavuşacağına inandığını iddia etti.

Kartal Kamyon Kamyonet
Minibüs Otobüs Otomobil
Şoförler Esnaf Odası ve İSTESOB
Denetim Kurulu Üyesi olan Fikret
Çelik’in yüzü gülüyor. UKOME’den
bir türlü çıkmayan kararlar,
esnafın ve vatandaşın biriken
sorunları özellikle minibüsçülerin
canını sıkmaya başlamıştı. Bunun
başlıca nedeni olarak, Adil
Karaismailoğlu’nun koltuğunu
devir aldığı Yakup Demirhan’ı
gösteren Çelik, ”Rahat bir nefes
alabiliriz. Artık karşımızda siz

ne yaparsanız yapın, ne
söylerseniz söyleyin ben
bildiğimi okurum anlayışı yok.
Esnafa yardımcı olan, sorunları
çözmeye niyetli, vatandaşın
dilinden anlayan biri var” dedi.

Çelik, Karaismailoğlu’nun
göreve getirilmesinde emeği olan
başta İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı
kutlarken, esnaf yanlısı olarak
nitelediği İBB Genel Sekreter
Yardımcısı Muzaffer
Hacımustafaoğlu’nu da

Minibüsçüler, çığ gibi büyüyen sorunlarını yeni UKOME yönetimi ile çözmek istiyor.

Kartal Şoförler Odası Başkanı Fikret Çelik, UKOME'deki büyük değişiminin
müjdesini verdi ve, "Esnafın halinden anlayan biri artık Ulaşım Daire 
Başkanlığı’na geldi" dedi.

Minibüsçüler artık daha da umutlu
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unutmadı. Çelik, İBB’de iyi bir
ekip kurulduğunu ve  bu sayede
esnaf adına iyi bir dönem
geçirmeyi hedeflediklerini dile
getirdi. 

“DOĞRU YAPTIĞINIZ 
HER ŞEYİN YANINDAYIZ”

Ulaşım Daire Başkanlığı’ndaki
değişim, meyvelerini vermeye
başladı. “Doğru yaptığınız her
şeyin yanındayız” ifadeleriyle
UKOME’de yeni bir dönemin
başlayacağının mesajını veren
Adil Karaismailoğlu’na Fikret
Çelik’ten de güvenoyu geldi.
Esnafın iki yılının boşa gittiğini
savunan Çelik,
Karaismailoğlu’nun göreve
gelmesiyle, uzun süredir
çözülemeyen sorunların bir günde
halledildiğini belirtti. 

Çelik, ”Fındıklı-Maltepe hattı
üzerindeki minibüsler yolcu
alamaz hale gelmişti.
Minibüsler çok dolu bir halde
gidiyordu. Alamadığımız birçok
vatandaş da oluyordu. 2012’de
bu konuyu UKOME’ye taşıdık.
10 minibüsün bu hatta
aktarılmasını istedik. Kararı
bütün alt komisyonlardan
geçirdik. Vatandaş da
minibüslerin sıkış-tepiş
olmasından dolayı sürekli bize
serzenişte bulunuyor,
mağduriyetlerini iletiyordu.
Ama bir türlü kararı
çıkaramadık. Eski başkan esnafı
cezalandırayım derken,
vatandaşı da mağdur ediyordu.
Şimdi bu sorun, Adil
Karaismailoğlu’nun göreve
gelmesiyle bir günde çözüldü”
şeklinde konuştu.

Çelik, aynı zamanda Kartal ve
Maltepe güzergahlarında eksik
olan minibüs hatlarına dağıtım
yapıldığının bilgisini verdi.

DEĞİŞİME AÇIK OLMALIYIZ
Çelik değişime, yeniliğe açık bir

esnaf anlayışının egemen olması
gerektiğini söyledi.
Minibüsçülerin değişime destek
veren bir tutum içinde olduğunu
aktaran Çelik, “Minibüsçüler
araçlarını yüzde 80 oranında
yeniledi ve modern hale getirdi.
Bu araçların önemli bir kısmı
bizden istenen şartları
karşılıyor. Akbil ve alçak taban
konusu zamanla aşılacak
konulardır. Burada fikir birliği
ve esnafa süre vermek en
doğrusu olacaktır” dedi.

METRO VE MİNİBÜS 
BİR ELMANIN YARISI GİBİ

Çelik, İBB’nin metro hatlarını
genişletme çalışmalarına destek
verdiğini açıkladı. Metronun
esnafa zarar verdiği görüşüne
katılmayan Çelik, “Metro olmalı,
olacak” sözlerine “Ama
minibüsçü de olmalı” şeklinde
ekleme yaptı.

Metro ile karşılıklı olarak
birbirlerini beslediklerini ifade
eden Çelik, “Metro ile paralel bir
hatta sahibiz. Metroya adam

taşıyoruz. Metronun bize zararı
yok faydası var; aynı şekilde biz
de onlara katkı sağlıyoruz.
Metro hatlarının
genişletilmesinden yana endişe
taşımıyorum. Minibüsler de
İstanbul’da ulaşımın önemli bir
parçası. Biz olmasak, sokak
aralarından, ücra semtlerden
yolcuları alıp metroya kim
taşıyacak? Bu açıdan minibüsün
varlığı metroya bir kazançtır”
dedi.  

ŞOFÖRLERİ EĞİTMELİYİZ
Trafik kurallarına uymama,

yolcuya kaba davranış, minibüs
kullanırken sigara içmek, telefon
kullanmak gibi çok çeşitli
şikayetlere maruz kalan
minibüsçülere bir eleştiri de Fikret
Çelik’ten geldi. Çelik, özeleştiride
bulunarak şoförlerin eğitilmesi
gerektiğini ifade etti. Çelik, bir
dönem İBB’nin şoförlerin eğitilme
konusuna el attığını ama gerisini
getirmediğini kaydetti. Çelik,
esnafa yakışan bir görüntü ve
davranışta olmak için eğitim
faaliyetlerine acil ihtiyaç
duyduklarını sözlerine ekledi.

BİR BÜROKRAT SORUNLARI ÇÖZMEYE YETTİ

İki yıldır bekleyen sorunlar
bir günde çözüldü

Fikret Çelik, Adil Karaismailoğlu'nun göreve
gelmesiyle rahat bir nefes aldı ve "Artık

sorunlarımızı çözmeye kararlı bir
muhattabımız var" dedi.
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HABER

Sayıları hayli azalan esnaf
sanatkârlardan biri de
aynacılar. Artık ayna işi

makinelere ve Çin’den gelen
malların eline bakar olmuş. Yapı
marketlerin sayısının hızla artması
da, aynacı esnafına son darbeyi
vuran gelişmelerden olmuş. Ama
yine de el işi sanatkarlığı
aramayan vatandaş da yok değil.
İstanbul Aynacılar ve Cam Eşya
İmalcileri Odası Başkanı Mehmet
Emin Gür, kendisine esnaf nerede
diye soran kişilere, biraz sitemli bir
şekilde esnafın artık yok olmaya
başladığını anlatıyor. 

Oda Başkanı Mehmet Emin
Gür'ün haksız rekabetle
mücadelesi sürüyor. Gür, esnafının
toptancılar karşısında uğradığı
mağduriyeti gidermek için
yürüttüğü müzakerelerden bir
sonuç alabilmiş değil ama Gür
yolundan dönmeye hiç de niyetli
gözükmüyor. Gür, yeni projeleri
olduğunu da açıkladı. Gür'ün elini
kolunu bağlayan şey ise odanın
maddi imkanlarının son derece

kısıtlı olması. Gür, ”Esnafı yok
edenler arasında, birkaç kuruş
daha ucuz olur diyerek
merdiven altı işletmeleri tercih
edenler var. Büyük sermaye
kuruluşları, perakende mal
satan toptancılar var. Kentsel
dönüşümde esnaf yerinden
edildi, gidecek yer gösterilmedi.
Daha doğrusu esnafın yok
olmasında herkesin payı var”
dedi.

ESNAF SERMAYESİNİ
BİRLEŞTİRSİN

Oda başkanı Gür’ün esnafı
kurtarmak için öne sürdüğü
önerilerden biri de esnafın
sermayesini birleştirmesi.
Kooperatif benzeri bir oluşumla,
gücünü birleştiren esnafın hem
daha ucuza mal temin edip hem
de piyasaya daha ucuza mal
satabileceğini belirten Gür, ”Yeni
birçok projemiz var. Esnafın
ürünlerini, mağazalarını
gösteren bir site kurmak
istiyoruz. Ama neticede bunlar

hep bir maddiyat gerektiriyor.
İnanın yol parasını bulamayan
esnafımız var, zaten aidat
toplamak mümkün değil. Bu
kısıtlı imkanlar elimizi
kolumuzu bağlıyor” şeklinde
konuştu.

Büyük firmaların bayiliğini
yapan işletmelere yönelik
eleştirileri de bulunan Gür,
aralarında iyi para kazananlar
olmasına rağmen hala merdiven
altı çalışmaya devam edenler
olduğunu söyledi. Toptan satış
yapan bu işyerlerinin kalite ve
maliyet standartlarını
düşürdüğünü dile getiren Gür,
”4milim cam en az 35 TL olmalı.
Ama bunun çok altında bir
rakama satıyorlar. Haliyle bu da
esnafa büyük darbe vuruyor“
dedi.

Gür, bu bayileri maliyetin
altında satış yaptıkları için
defalarca şikayet etmelerine
rağmen, her defasında, ”Serbest
Piyasa Ekonomisi var” yanıtı
aldıklarını söyledi.

AYNACILIK DA YOK OLUYOR…

Oda Başkanı Gür’den 

esnafı yok edenlere 
veryansın

“Bu aynacı esnafı nereye gitti diye soranlara -öldü o esnaf, siz öldürdünüz”
şeklinde cevap veren İstanbul Aynacılar ve Cam Eşya İmalcileri Odası
Başkanı Mehmet Emin Gür, esnafın nereye gittiğini İstanbul Esnaf 
Dergisi’ne anlattı.

Mehmet Emin Gür
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3 BİN TAKSİCİ ARAÇ YENİLEMEK ZORUNDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Ulaşım Koordinasyon
Merkezi'nin (UKOME) aldığı

karar üzerine, İstanbul'da, 1 Ocak'tan
itibaren beş yaşından büyük araçlar
taksicilik yapamacak.

YENİLENMEYİ BEKLEYEN ÜÇ
BİN TAKSİ VAR

UKOME'nin aldığı karar doğrultu-
sunda, artık 5 yaşın üzerindeki
taksilere ruhsat verilmeyecek.
İstanbul'daki 17 bin 395 taksiden,
yaklaşık 3 bini, 5 yaşın üzerinde
bulunuyor. Karar kapsamında,
İstanbul'daki yaklaşık 3 bin taksi
plakasının, 1 Ocak itibarıyla trafiğe
yeni araçlarla çıkması gerekiyor.

Konuya ilişkin konuşan İstanbul
Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı
Yahya Uğur, kararı, müşterilerinin
memnuniyeti açısından önemli
bulduklarını söyledi.

Uğur, kararın daha önce alındığı-
nı ancak esnaf hazır olmadığından
birkaç kez ertelenmesi için

girişimlerde bulunduklarını
anlatarak, şunları kaydetti: "Ancak
gerek sayının azlığı gerek arka-
daşlarımızın bu konuyu duyduğu-
nu düşünerek, kararın rahatlıkla
uygulanabileceğini düşünüyoruz.
Yılbaşından itibaren artık
İstanbul'da 5 yaşın üzerinde araç
çalışmayacak. Biz de arkadaşları-
mızı uyarıyoruz. Artık son hazır-
lıklarını yapmaları gerekir. Şimdi
en düşük fiyat 40-50 bin TL seviye-
lerinde olduğundan yeni araç
almak kolay değil. Bu nedenle
aracını yenilemeyen arkadaşlar da
şimdiden tedbirlerini alsınlar."

Yahya Uğur, İstanbul'daki
taksilerin büyük kısmının
yenilendiğini de belirtti.

Sağmalcılar Şoförler ve
Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı
Mahmut Halhallı, İstanbul’daki
birçok taksinin yenilendiğini
belirtirken, çekincelerini ise şöyle
ifade etti: “Bir araç en az 50- 55 bin
TL. Eski araçlar 8-10 bin liraya
satılıyor. Önce esnafı düşünme-
liyiz. Yalnız İstanbul’da 3 bin araç
yenilenmeyi bekliyor. Bu karar
gözden geçirilmeli. 15 kişilik bir
otobüs 105 bin TL’ye satılıyorken,
kullanım süresi 10 yıl. Otobüsler-
de ise fiyat 450 bin TL, onlara da
12 yıl süre verilmiş. Elbette yeni

araçlar piyasada olmalı, yenilik
kaçınılmaz. Ama ben bu sürenin 7
yıl olması gerektiğini düşünüyo-
rum. 5 yılda bir araç değiştirmek
maddi olarak esnafımızı zorlaya-
caktır. Milli servet kaybıdır.” 

RUHSAT ARTIK
İNTERNETTEN ALINACAK

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası
yaptığı duyuruyla, ”Bugüne kadar 1
Ocak-31 Ocak tarihleri arasında
İBB'den almakta olduğumuz
Belediye Çalışma Ruhsatı artık
sadece internetten
alınabilecektir” açıklaması yaptı.

Ruhsatın www.ibb.gov.tr adre-
sinden alınabileceği belirtilen açıkla-
mada, ”Ruhsat işlemi internetten
başvuru yapıp ruhsatı aldığınız
tarihten itibaren 1 yıl geçerli
olacaktır. Bu işlemi yapmak için
Ocak ayını beklemeniz
gerekmemektedir” denildi.

1 OCAK TAKSİCİLER İÇİN
KRİTİK GÜN

Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı karar üzerine İstanbul'da,
1 Ocak'tan itibaren 5 yaşından büyük taksiler trafiğe çıkamayacak. 

Mahmut Halhallı



Türkiye’de perakende sektörü 300 milyar
doları aştı. Bu gerçekten büyük bir kapasite.
Ancak perakende sektöründe bu kapa-

sitenin büyük bölümü esnaf sanatkarlar cephe-
sindeyken giderek bu oran düşüyor. Perakende
sektöründe geçmiş yıllarda dönen paranın yüzde 80’i
esnaf sanatkarlardayken bu oran son dönemlerde
yüzde 40’lara geriledi. Sektör hacmi, bir bakıma
AVM’ler ve sermayenin market zincirlerine geçti. Bu
düşüş de esnaf sanatkarlarda ciddi bir kan kaybını
gösteriyor.

Perakendecilik sektörü ve özellikle büyük market
zincirleri ile alışveriş merkezlerine ilişkin düzenleyici
mevzuatın bulunmaması nedeniyle esnaf ve
sanatkar işletmelerinin uğradıkları mağduriyetin
giderilmesi gerekiyor. Bunun için de "Perakende
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
Tasarısı”nın yasalaştırılarak bir an önce hayata
geçirilmesi bekleniyor.

Girişimciliğin desteklenmesi adına, ilk defa
faaliyete başlayan esnaf ve sanatkârların belir-
lenecek bir süreyle vergiden muaf tutulması, mev-
cut esnafa da vergi teşviklerinin sağlanması artık şart
oldu. Bu ve benzer konular şu anda Esnaf Şurası
komisyonlarının sonuç raporlarında yer aldı. Şimdi
top, şuranın 7 kişilik İcra Kurulu'nda. Bundan sonra
İcra kurulunun çlışmaları sürecek ve tekliflerin
yasalaşıp TBMM'ye sevki yeni bir süreç olacak.
Umarız beklenen yasalar bir an önce çıkarılır ve
Anayasa’nın 173. maddesinde belirtildiği gibi
esnafın korunup kollanması sağlanır.

İstanbulESNAF'ın işte bu sayısında öncelikle
Esnaf Şurası'ndaki sonuç raporlarına yer verdik.
Şurada hangi konulara öncelik verildi? Esnafın sıkıntı
yaşatan hangi mevzuat unsurlarının nasıl
düzeltilebileceğine yer verildi. Perakende
Yasası'ndan Esnafın tanımına, vergi teşviklerine,
kredi ve finans desteklerine ve de mesleki eğitimle-
rine kadar bir çok konu komisyonların sonuç rapor-
larında yer aldı. Tüm bu ayrıntılar elinizdeki sayıda
detaylarıyla yer buldu.

Şurada konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın, prim borcu olup da emekli olamayan
Bağkur'lulara Halk Bankası'ndan özel kredi imkanı ile
ilgili müjdesi önemli bir haber oldu.

Bir önemli haber de Başbakan Ahmet
Davutoğlu'nun "İş Güvenliği Paketi"ni açıkla-
masıyla gündeme geldi. İş Güvenliği Yasa tasarısında
tehlikeli sınıfındaki işyerlerine önemli zorunluluklar

getirilirken esnafa
da bazı kolaylıklar
getiriliyor. Ancak
yasaya uymayan-
lara da çeşitli
cezalar gün-
demde. İşte bu
konuyu da
sayfalarımızda bulabileceksiniz.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli'nin
"Esnaf Krediyle nefes alıyor" şeklindeki açıkla-
maları bir başka haberin başlığı oldu.

TOKİ Başkanı'nın esnaf kültürüne dönüş yönün-
deki açıklamaları da yeni bir gelişmeydi. Kentsel
dönüşümde şimdiye kadarki uygulamalarda yıkılan
binaların giriş katlarındaki esnafın geleceği hiç
dikkate alınmıyor hatta yeni yapılan binalarda işyeri
projelerde yer almıyordu. TOKİ Başkanı bundan
sonraki projelerde esnaf kültürüne dönüş mesajı
verildi ve bu haber de sayfalarımızda yerini buldu.

Son iki yılda Türkiye'ye göç eden Suriyeli işsizlerin
meslek eğitimine alınması ve kalifiye işçi olarak işe
başlamaları bir başka başlığımızı oluşturdu. "40 Bin
Suriyeli Meslek Sahibi Oldu" haberi işte bu açıdan
önem taşıyor.

Aslında Türkiye'nin çok önemli bir kanayan
yarası da işsizlik. Ancak son yıllardaki işsizler
ordusununun büyük bölümü de ekonomik sıkıntı-
dan kepenklerini kapatan esnaf sanatkarlardan
oluşuyor. Son bir ayda 103 bin yeni işsizin işsizler
ordusuna katıldığını söylersek tehlikenin vehameti
daha iyi anlaşılacaktır. Ne yazık ki, dükkanını
kapatan esnaf sanatkarın büyük bölümü de dev
market zincirlerinde işçiliğe ya da tezgahtarlığa
soyundu. Bu acı tablo da bir diğer haberimizi
oluşturdu.

Birbirinden ilginç ve düşündüren haberlerle dolu
bu sayımızdaki haberlerden bir diğeri de, 1 Ocak
2015 tarihinden itibaren 3 binden fazla taksicinin
aracını yenileme zorunluluğu oldu. UKOME'nin aldığı
bir kararla 5 yaşından büyük ticari araçlar artık
trafiğe çıkamayacak. Bu durumda olan ticari taksi
sayısı ise 3 bini geçiyor. Bu haber de detaylarıyla
sayfalarımızda yer aldı.

Değerli okuyucular 2014 yılının son sayısında
geçen koca bir yılın ardından yeni yıla yelken
açıyoruz. 2015'in umutlarınızın, hayallerinizin
gerçekleşeceği sağlıklı bir yeni yıl olmasını
diliyorum. Sağlıcakla kalın.

MAKALE

Fikret HELVACIOĞLU

yazıyorum

PERAKENDE SEKTÖRÜ
VE ESNAF…
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Yılmaz, “İşsizliğin ilacı esnaflıkta”

SON BİR AYDA 103 BİN 
YENİ İŞSİZ ESNAF ÇIKTI

İşsiz sayısı 2 milyon 867
binden 2 milyon 944 bin
kişiye çıktı. Temmuz

döneminde işsizlik yüzde 9,8
olan işsizlik oranı yüzde 10,1’e
yükseldi. İşsizlik oranı erkeklerde
yüzde 8,9, kadınlarda yüzde 12,7
oldu. Aynı dönemde tarım dışı
işsizlik oranı yüzde 12,3 olarak
tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu
içeren genç işsizlik oranı yüzde
18,9 iken, 15-64 yaş grubunda
bu oran yüzde 10,3 olarak
gerçekleşti.  

Aynı ayda 15 ve daha yukarı
yaştaki istihdam edilenlerin sayısı
26 milyon 313 bin kişi, istihdam
oranı yüzde 46,1 oldu. Bu
oran erkeklerde yüzde 65,7
kadınlarda ise yüzde 27 olarak
gerçekleşti.

İşgücü nüfusu 2014 yılı
Ağustos döneminde 29 milyon
257 bin kişi, işgücüne katılma
oranı ise yüzde 51,2 olarak
gerçekleşti. İşgücüne katılma
oranı erkeklerde yüzde 72,1
kadınlarda ise yüzde 30,9 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış
işgücüne katılma oranı bir önceki
döneme göre değişim
göstermeyerek yüzde 50,5 olarak
gerçekleşti. Ekonomik faaliyete
göre istihdam edilenlerde en fazla

artış 46 bin kişi ile hizmet
sektöründe gerçekleşti.

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz,
işsiz grubunun büyük bir kısmının
esnaf sanatkârlardan oluştuğunu
belirtti. Esnafın sokak aralarına
kadar giren dev market
zincirleriyle rekabet etmeye
çalıştığını ifade eden Yılmaz,
yüksek giderler de eklenince
kepenklerin kapandığını
söyledi. 

Tarım dışı işsizliğin yüzde 12,3,
genç işsizliğin ise yüzde 18,9
seviyesine gelmesinin çaresi
olarak esnafı gösteren Faik Yılmaz

şunları söyledi; “Yıllarını
esnaflıkla geçirmiş on binlerce
bakkal, kasap, manav kepenk
kapatıyor. Esnaf ileri yaşlarda
gidip dev market zincirlerine
işçi olarak çalışıyor. Genç
işsizler yüzde 16,7’ye gelmişken
onları esnaflığa özendirmeliyiz.
Esnaf sanatkâr için çalışma
şartlarını iyileştirmeli ve
özendirmeliyiz. Bir esnaf
yanında en az iki, üç kişi
çalıştırıyor. Onları yaşatmayı
başarırsak, bu işsizlik
rakamlarının da düşmesi
sağlanacaktır.”

İşsizliğin önemli sebeplerinden biri, iş arayanların iş beğenmemesi.

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz, yüzde 10’un üzerine çıkan işsizlik rakamına
işaret ederek, “İşsizliğin ilacı esnafı yaşatmaktan geçiyor” dedi. 



Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri hakkındaki 640 sayılı Kanun Hük-
münde Kararname’nin 30’uncu maddesine

istinaden, 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkârlar Şurası
yönetmeliği gereğince; 26-27 Kasım 2014 tarihinde
Ankara’da genel kurul toplantısı yapıldı.

Şuranın amacı: esnaf ve sanatkârlara ilişkin ülke
düzeyindeki politikaların belirlenmesi, bu konudaki
sorunların tespit edilmesi ve çözüm yollarının araştı-
rılmasıdır. Hemen belirtelim ki, şurada alınan kararlar
bağlayıcı olmayıp, dilek ve temenni mahiyetindedir.
Kabul görmesi halinde; idari kararlar, yönetmelik
değişikliği ve yasal düzenlemeler yoluyla hayata
geçirilir.

Şura toplantısı, 2 yılı aşkın süre içinde yapılan
çalışmaların sonucunda hazırlanan raporların müza-
keresi ve karara bağlanması için yapılmıştır. Bu çalış-
malar; Mevzuat Komisyonu, Kredi ve Finansman
Komisyonu, Mesleki Eğitim Komisyonu, Vergi ve
Sosyal Güvenlik Komisyonu ve Yenilikçilik Komisyonu
olmak üzere 5 ayrı komisyon halinde çalışma yaparak
raporlarını hazırlamış ve genel kurula sunmuşlardır.
Komisyonların hepsinde İstanbul Esnaf ve Sanatkâr-
lar Odaları Birliği’nin temsilcisi bulunmuştur. Bir-
liğimiz temsilcilerinin tespit ve önerileri raporlarda
geniş şekilde yer almış, kabul edilmiştir. 

Ben ve diğer temsilcilerimiz aynı komisyonlara
gelecek iki yıl için yeniden seçildi.                                                                                                

Raporlardaki tespit ve çözüm önerileri ayrıntılı ve
gerekçeli olarak Bakanlıkta olup, yetkili makamlar
nezdinde değerlendirilecektir. 

Benim içinde bulunduğum Mevzuat Komisyonu
özet raporu şöyledir:  

• Mevcut düzenlemelerde yer alan esnaf ve sanatkâr
tanımlarının, esnaf ve sanatkar ile tacir ve sanayici ayrımının
yapılmasında yetersiz kalması nedeniyle esnaf ve sanatkar
tanımının günün koşullarına göre yeniden yapılması,

• Perakendecilik sektörü ve özellikle büyük mağazalar ve
alışveriş merkezlerine ilişkin düzenleyici mevzuatın bulunma-
ması nedeniyle esnaf ve sanatkâr işletmelerinin uğradıkları
mağduriyetin giderilmesini teminen "Perakende Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı"nın yasalaştırılarak
bir an önce hayata geçirilmesi,

• Esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarının hizmet
kalitelerinin artırılması, kurumsal alt yapıları ile organizasyon
ve mali yapılarının güçlendirilmesi amacıyla yurtiçi ve yurt-
dışı analizlerin yapılarak gerekli hukuki ve idari düzen-
lemelerin hayata geçirilmesi,

• Fiyat tarifelerinin belirlenmesine ilişkin farklı düzen-

lemelerin bulunması
ve özellikle
belediyeler ile esnaf
ve sanatkârlar
meslek kuruluşları
arasında azami
fiyat hadlerinin
belirlenmesi
hususunda yetki
kullanımı açısından
yaşanan ihtilafların çözülmesi amacıyla esnaf ve sanatkârlar
açısından fiyat tarifelerinin 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar
Meslek Kuruluşları Kanunu çerçevesinde belirlenmesi,

• 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunun günün
koşullarına uygun olarak, bu kanunda yer alan ve almayan
meslekler açısından yeniden düzenlenmesi veya perakende
işletmeler hakkında 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunun
uygulanmayacağına ilişkin hükmün yer aldığı "Perakende
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı"nın
yasalaştırılarak bir an önce hayata geçirilmesi,

6. Ustalık belgesine ilişkin; 5174 sayılı Kanun, 5362 sayılı
Kanun ve 3308 sayılı Kanun olmak üzere üç ayrı kanuni
düzenleme bulunmakta olup, söz konusu belgenin odaya
üyelik  kayıtlarında istenilmesine ilişkin gerek kanuni düzen-
lemelerde gerekse de uygulamada  yaşanan sıkıntıların or-
tadan kaldırılması amacıyla, mesleki eğitimi güçlendirecek
şekilde  yeniden düzenlenmesi; bu bağlamda söz konusu
Kanun hükümlerinde değişiklik yapan  "Perakende Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı"nın yasalaştırılarak
bir an önce  hayata geçirilmesi

• Mevcut kanuni düzenlemeler uyarınca meslek birlikleri
tarafından bazı esnaf ve sanatkârların işyerlerinde radyo
veya televizyon aracılığıyla dinlemiş oldukları müzik ne-
deniyle haklarında tutanak tutulmakta ve cezai işlemle uygu-
lanmaktadır. Söz konusu mesleki birlikler tarafından yapılan
tarifeler; sürekli olarak müzik sunumu yapmayan ve bu
eylemleri ticari faaliyetlerine artı bir gelir sağlamayan berber,
kuaför, bakkal gibi esnaf ve sanatkârları olumsuz yönde et-
kilemektedir. Bu nedenle esnaf ve sanatkârların 5846 sayılı
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında meslek birlikleri ile
sözleşme yapmalarına ilişkin zorunluluğun kaldırılmasına
yönelik düzenlenme yapılması,

• 5/6/2011 tarihli Başbakanlık Genelgesi ile tüm kamu kurum
ve kuruluşlarının çalışmalarında bağlayıcı hale gelmiş olan
Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Prensipleri gereğince esnaf ve
sanatkarlara yönelik hukuki düzenlemelerde etki analizi yapıl-
ması ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın görüşünün alınması
yönünde yetkili makamlara öneride bulunulması,

• 5362 sayılı Kanunun gerek uygulanmasından kay-
naklanan sorun ve tereddütler gerekse Kanunun yürürlüğün-
den bu yana değişen şartlar kapsamında, Kanunun eksik ve
aksayan yönlerinin günün koşullarına uygun olarak yeniden
düzenlenmesi.

HUKUK KÖŞESİ

Av. Ahmet Kemal 
FERLENGEZ
Hukuk Müşaviri

ESNAF VE SANATKÂRLAR
ŞURASI
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RAMPALI ARAÇ ARTIK ZORUNLU

TBMM Genel Kurulu'nda,
Engelliler Hakkında
Kanunda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
kabul edildi.

Kanuna göre, değişikliğin
yürürlük tarihinden sonra
üretilen servis ve turizm
taşımacılığı yapanlar dışında,
şehir içi yolcu taşıma hizmeti
yapan araçlardan engelliler için
erişilebilir olmayanlara yolcu
taşıma hizmeti için yetki
belgesi, izin veya ruhsat
verilmeyecek.

Şehirlerarası yolcu taşıma
hizmeti yapan araçlar ile şehir içi
servis ve turizm taşımacılığı
hizmeti veren araçların erişilebilir
hale getirilmesi için usül ve
esaslar yönetmelikle
düzenlenecek. 

Düzenlemenin yürürlüğe
girdiği tarihten sonra üretilen
şehirlerarası ve uluslararası yolcu
taşımacılığı ile servis ve turizm
taşımacılığı yapan araçlar, yetki
belgesi, izin veya çalışma ruhsatı
verilmesi konusunda araç değil
hizmet temelinde düzenleme

yapıldığı için, belirtilen araçlar
için aranan erişilebilirlik
zorunluluğu hizmet olarak
düzenlenecek.

Kanunla, karayolu ile turizm
taşımacılığı yapan veya
şehirlerarası toplu taşıma hizmeti
veren kişilerin, engelli bireylere
erişilebilir toplu taşıma hizmeti
sağlanmasına ilişkin talebini
azami 72 saat içinde karşılamak
yükümlülüğüne ilişkin herhangi
bir cezai yaptırım olmamasının,
bu kişilerin erişim hakkını
engellememesi için düzenleme

yapılıyor. Buna
göre, karayoluyla
turizm taşımacılığı
yapan veya
şehirlerarası toplu
taşıma hizmeti
veren, servis
taşımacılığı yapan
gerçek ve tüzel
kişiler, engelli
personel veya
öğrenciye talep
halinde erişilebilir
taşıma hizmetini
sağlama
yükümlülüğü, idari
para cezası
kapsamına
alınıyor.

Yolcu taşımacılığında 
rampa devri başlıyor

Şehir içi yolcu taşıma hizmeti yapan araçlardan engelliler için erişilebilir 
olmayanlara yetki belgesi, izin veya ruhsat verilmeyecek.

Toplu taşımada rampa tartışması sürüyor. Artık rampa zorunlu olsa da, 
toplu taşımadaki araçların buna ne kadar hazır olduğu merak konusu.
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HABER

Ayakkabıcılık sektörünü
paylaşan 7 esnaf odası
İSTESOB’da bir araya

geldi ve sektörün sorunlarını ma-
saya yatırdılar. Çözüm önerilerinin
dile getirildiği toplantıda,
“Türkiye potansiyelini altında
üretim yapıyor; Çin malları en
büyük sorunumuz” şeklinde
görüşler belirtildi.

“Ayakkabı Sektörünün
Sorunları ve Çözüm Önerileri”
konulu seminer 7 esnaf odasının
desteğiyle İSTESOB’da gerçekleşti.
Sorunların dile getirildiği
toplantıda, Türkiye’nin ayakkabı
sektöründe 1 numara olması için
yapması gerekenler anlatıldı. 

Uzak Doğu’dan gelen ürünlerin,
iç piyasayı olumsuz etkilediği
konusunda görüş birliğine
varılırken, Türkiye’nin ayakkabı

sektöründe neden 1 numara
olmadığı konusu tartışıldı,
gerekçeleri sıralandı.

Seminerde, esnafın yoğun bir
rekabet ortamı içerisinde kaldığı
vurgulanırken, ”İnternet
çağındayız. Siz uyurken 24 saat
çalışan rakipleriniz var”
sözlerine yer verildi.

Toplantıyı İSTESOB’a bağlı,
İstanbul Ayakkabı Satıcıları Esnaf
Odası, İstanbul Ayakkabıcılar Esnaf
Odası, İstanbul Sayacı Esnaf Odası,
İstanbul Terlik İmalci Sanatkârlar
Esnaf Odası, İstanbul Ayakkabı
Freze Sanatkârları Odası, İstanbul
Umum Saraçlar Esnaf Odası,
İstanbul Deri Süet Konfeksiyon
Terzi Esnaf Odası organize etti.
İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz ve
İstanbul Esnaf Kefalet Bölge Birliği
Başkanı Temel Çoruh da seminere

katıldı. Ayakkabıcılar Federasyonu
başkan vekilleri, Ankara, İzmir,
Erzurum, Bursa’dan ayakkabıcılar
esnaf odası başkanlarının yanı sıra
İstanbul Aydın Üniversitesi
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
Program Başkanı Öğr. Gör. Cengiz
Kastan ve öğrencileri katıldı.

Seminerde konuşan Başkan
Faik Yılmaz, esnafın sorunlarını
ortak akılla çözme girişimini

Ayakkabıcılar mücadele için 
güç birliği yaptı

Ayakkabıcıların sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıyı, Muharrem Kökoğlu, Yaşar Hangün, 
Cengiz Kastan ve Mehmet Karaman birlikte yönetti.

Ayakakabıcı esnafı, sektörün sorunlarını İSTESOB’da masaya yatırdı. 
Kötü gidişatı bertaraf etmeye çalışan esnaf, çözüm önerilerini de 
toplantıda dile getirdi.

Faik Yılmaz
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desteklediğini ifade etti ve
organizasyonu düzenleyen odaları
tebrik etti.

AYAKKABICILIK
İNSANOĞLU YAŞADIKÇA
SÜRECEK BİR MESLEK

Duayen başkanlardan ve uzun
süre İstanbul Ayakkabıcılar Esnaf
Odası’nın başkanlığını yapan
Temel Çoruh, sorunlar listesinin
başına ithal malları ekledi.
1943’ten beri ayakkabıcılığın
içinde olduğunu hatırlatan Çoruh,
”Ben meslekten ismen emekli
oldum. 71 senedir bu işin içinde-
yim hala devam ediyorum” dedi.

Çoruh, ithal ayakkabılara vergi
bindirilmesi gibi çeşitli konularda
başarılar sağlandıysa da, sektörün
istediği noktaya ulaşamadığını
ifade etti.

Temel Çoruh, seminere katılan
öğrencilerden bir isteği oldu.
Çoruh öğrencilere,”Üniversiteden
gelen gençlerin sorunlarımıza
biraz daha somut ve gerçekçi
bakmalarını istiyorum. Onların
çözüm önerileri ve katkıları
önemli olacaktır” şeklinde
konuştu. Çoruh görüşlerini,
“Ayakkabıcılık mesleği
insanoğlu yaşadığı sürece
devam edecektir” sözleriyle
noktaladı.

Ayakkabıcılar Federasyonu
Başkan Vekili Celal Çetin de söz
aldı ve federasyon olarak üzerleri-
ne düşen görevleri yerine getir-
mekten kaçınmayacaklarını belirti.

ÇİN ÜRÜNLERİ HEM
EKONOMİYE HEM
SAĞLIĞA ZARAR

İstanbul Ayakkabı Satıcıları
Esnaf Odası Başkanı Yaşar
Hangün AVM’ler ve tekelleşme
nedeniyle küçük esnafın yok
edildiğini vurguladı. Hangün, Çin
mallarının, serbest ithalat yoluyla,
menşe şahadetnamesinin
değiştirilmesi, export-import ve
kaçak yollarla ülke piyasasına
girdiğini söyledi. Çin mallarının
yalnız ekonomiyi kötü etkilemekle
kalmayıp, insan sağlığını da tehdit
ettiğini söyledi. 

İstanbul Sayacı Esnaf Odası
Başkanı Muharrem Kökoğlu
sektördeki vasıflı eleman
sıkıntısına dikkat çekti. Eğitim
sisteminin, çırak yetişmemesinde
payı olduğunu söyleyen Kökoğlu,
azalan üye sayıları konusunu da
gündeme taşıdı. Kökoğlu, bir diğer
önemli sorunlar olarak da kayıt
dışını gösterdi. Kökoğlu,
görüşlerini, ”Dışarıdaki Çin’den
önce, içimizdeki Çin’i yok
etmeliyiz” diyerek noktaladı.

İstanbul Ayakkabıcılar Esnaf
Odası Başkanı Mehmet Karaman,
bazı rakamlarla sektördeki
durumu gözler önüne serdi.
Ayakkabıcılık sektöründe 18.500
işletme olduğunu kaydeden
Karaman, bunun yarısının
İstanbul’da olduğunu belirtti. 300
bin kişinin istihdam edildiğini
aktaran Karaman, 15 meslek
lisesinde ayakkabı tasarım bölümü
olduğunu söyledi

Karaman, Türkiye’nin yılda 500
milyon çift ayakkabı üretebilecek
kapasitede olduğunu ama bunun
yarısını bile kullanamadıklarını
söyledi.

5362 SAYILI YASA ESNAFIN
GÜCÜNÜ AZALTTI

Seminere diğer illerden katılan
isimlerden biri Ankara
Ayakkabıcılar ve Çantacılar Esnaf
Odası Başkanı Hüseyin Uzun oldu.
Uzun, 5362 sayılı Esnaf ve
Sanatkarlar Meslek Kuruluşları
Kanunu ile esnafın üye kaybına
uğradığını aktardı. Esnafı
ilgilendiren yasalar hazırlanırken,
konfederasyon ve federasyonların
komisyonlara temsilci
göndermediğinden yakınan Uzun,
bu durum nedeniyle esnafın
aleyhine düzenlemeler yapıldığını
ifade etti.

AYAKKABICILARIN ÇİN İSYANI

Ayakkabıcılar mücadele için 
güç birliği yaptı

İstanbul'dan 7 esnaf odasının organize ettiği toplantıya, Türkiye'nin birçok ilindeki esnaf 
odasından da katılım oldu.



Piyasaya sürülen 'zehirli
ayakkabılarla' ilgili
soruşturma başlatan

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın
2014 yılı denetimlerinden çarpıcı
sonuçlar ortaya çıktı. Denetim
verilerine göre, incelenen her üç
ayakkabıdan birinin 'zehirli' olduğu
tespit edildi. Kanserojen madde
içeren ürünler sıralamasında ise
ayakkabıyı, oyuncak, kırtasiye,
tekstil ve çocuk bakım ürünleri
izliyor. Çin'den ithal edilen ve
kanserojen madde içerdiği
gerekçesiyle imha edilmesine karar
verilen 33 bin çift ayakkabının
Erenköy Gümrüğü'nden gizlice
piyasaya sürülmesinin yankıları
devam ederken, 2014 yılının
'zehirli ürünler' raporu açıklandı.

YÜZDE 90'I İTHAL ÜRÜN 
4 bin 406 firmaya giden

denetim ekipleri, toplamda 393
bin 326 ürünü denetimden geçirdi.
Bu ürünlerden yüzde 80'i 'uygun'
bulunurken, yüzde 15'i
standartlara uygun olmadığı
gerekçesiyle 'aykırı ürün', yüzde 5'i
ise kanserojen madde içerdiği için
'güvensiz ürün' kategorisinde
değerlendirildi. 

Laboratuvarda incelenen

ürünlerin 18 bin 347'sinde
kanserojen etki yapan kimyasal
maddelerden ftalat, azor boya ve
ağır metaller tespit edildi. 

AYAKKABI İLK SIRADA 
Tespit edilen zehirli ürün

oranlarına göre, 'ayakkabı' listenin
başında yer alıyor. İncelenen 10 bin
575 ayakkabı ürününden 3 bin 8'i
'güvensiz ürün' olarak belirlendi.
Buna göre ayakkabıların yaklaşık
yüzde 30'u, yani her üç ayakka-
bıdan biri kanserojen madde
içeriyor. Denetimlerde kırtasiye
ürünlerinin yüzde 10'unun zehirli

olduğu
belirlendi. 

Toplam denetlenen firma: 4 bin 406 
Denetlenen ürün: 393 bin 326 
Uygun ürün: 316 bin 191 
Güvensiz ürün: 18 bin 347 
Aykırı ürün: 58 bin 788

Denetimlerde en fazla incelenen
ürün ise oyuncaklar oldu. İncelenen
180 bin 855 oyuncak ürünün 11 bin
310'u, yani yaklaşık yüzde 6'sında
zehir tespit edildi. 

Tekstil ve çocuk bakım
ürünleri de kanserojen madde
içeren diğer ürünler. Tekstilde
33 bin 143 üründen 743'ünde,
çocuk bakım ürünlerinde ise 20 bin
382 üründen sadece 5 tanesinde
zehirli maddelere rastlandı.

Çin’in zehirli ayakkabıları 
piyasayı tedirgin etti

BAKANLIK DENETİMİNDE ŞOK SONUÇ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı denetimler, piyasaya giren birçok
ürünün kanserojen madde içerdiğini ortaya koydu. Aslında 2011 yılında 
İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz’ın öncülüğünde hazırlanan kitapçıkla 
(Çin İstilasına Dur!) kamuoyu uyarılmıştı. 

İSTESOB 2011’de yaptığı Çin Kitapçığı çalışmasıyla Çin’den gelen
ürünlere dikkat çekmişti.
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Çin’in zehirli ayakkabıları 
piyasayı tedirgin etti
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İkitelli Organize Sanayi
Bölgesi Başkanlığı ve
İstanbul Kalkınma Ajansı

işbirliğiyle yapılan SAN-VER
Projesi açılışı gerçekleştirildi.
Açılışa İstanbul Valisi Vasip
Şahin, İkitelli Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Nihat Tunalı, İSTESOB
Başkanı Faik Yılmaz’ın yanı sıra
çok sayıda esnaf ve iş adamı
katıldı.

İstanbul Valisi, Vasip Şahin ise
şunları ifade etti: “Enerji
kullanımı noktasında hem
bölge müdürlüğümüze hem
İstanbul’umuza ve ülkemize
faydası olur. Ama ondan öte
örnek bir uygulama olabilece-
ğini düşünüyorum. Bu yönüyle
önemli. Ülkemizin şu anda
ithalatının %25’i sizinde bildiği-
niz üzere enerjiye ödenen
paradır. Yaklaşık 60 milyar dolar
civarındadır. Kişi başına düşen
elektrik tüketiminde aslında
Avrupa’nın yarısı kadar
tüketebilen bir konumdayız.
Yine enerji yoğunluğu
noktasına baktığımızda da
dünya ortalamasından az ama
Japonya’nın neredeyse 2,5 katı
bir enerji israfı içerisindeyiz.
Projeye yaklaşık 600 milyarın

üzerinde destek veriyoruz. 600
milyarında burada en verimli
şekilde ve en hayırlı neticelere
yol açacak şekilde
kullanılmasını diliyorum.”

20 BİN İŞLETME İÇİN
ENERJİ TASARRUFU
İMKÂNI

700 hektarlık bir alanda kurulu
olan İkitelli Organize Sanayi
Bölgesi’nde 37 adet sanayi sitesi,
yaklaşık 20,000 işletme ve 300,000
çalışan bulunuyor. Enerji
tasarrufu, enerji verimliliği ve
temiz enerji uygulamalarının
yaygınlaştırılması gibi amacı olan

projenin sonunda İOSB’ de
bulunan firmaların hem ulusal
hem de uluslararası rekabette
avantajlı konumda olmaları
sağlanacak. 

Açılışta konuşan Nihat Tunalı
“Teknolojinin gelişmesi ve
yaşam konforu standartlarının
artması, beraberinde yüksek
enerji tüketimini getirmiştir. Bu
durum, bütün ülkelerde olduğu
gibi ülkemizde de enerjinin
verimli kullanılmasını, yerli ve
yenilenebilir enerji
kaynaklarına ağırlık verilmesini
gerektirmektedir” ifadelerini
kullandı. 

İkitelli OSB’den sanayicinin
yüzünü güldürecek proje

Yeni Vali, İOSB’nin enerji projesinde kürsüye çıktı

Türkiye’nin enerji ihtiyacına bir katkı da İkitelli OSB’den geldi. İstanbul
Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen İOSB Sanayide Enerji Verimliliği
(SAN-VER) Projesi’nin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Nihat Tunalı, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Faik Yılmaz projenin 
tanıtımını beraber gerçekleştirdiler.
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Esnafın ticaretteki payı
azalıyor. Uluslararası
araştırma kuruluşu

Nielsen'in çalışmaları, Türkiye'deki
perakende ticaretin yüzde 58'nin
hipermarketler ve onların mahalle
aralarındaki uzantıları tarafından
gerçekleştirildiğini ortaya koydu. 

Araştırma esnafın ticari
yaşamda etkinliğinin azaldığını
gösterirken, Perakende Yasası’na
duyulan ihtiyaç bir kez daha
gündeme geldi.  

YASA GECİKİRSE 
ÇARE OLMAZ

Perakende piyasasında esnafın
payının yüzde 42'ye düştüğü
açıklanırken, esnaf odaları
Perakende Yasası’nın bir an önce
çıkması gerektiğini söylediler.

Esnaf temsilcileri, yasasının
gecikmesiyle ortaya çıkacak
zararın artık döndürülmez bir
noktaya ulaşabileceğini söylediler.

Uluslararası araştırma kuruluşu
Nielsen'in çalışmasına göre
Türkiye'deki perakende ticaretin
yüzde 58'nin hipermarketler ve
onların mahalle aralarındaki
uzantıları tarafından
gerçekleştiriliyor. Aynı rapora göre,
2000 yılına girerken perakende
ticarette esnafın payı yüzde 85'ti.
2006'de yüzde 65'e, 2010'da yüzde
53'e geriledi. 2014 itibariyle ülke
genelinde bu rakam yüzde 42
olarak gerçekleşti. Bu oran,
büyükşehirler de ise daha düşmüş
durumda. AVM'lerin yoğunlaştığı
büyükşehirlerde esnafın payı
yüzde 35'lere kadar geriledi. 

PERAKENDE HER YIL 
YÜZDE 10 BÜYÜYOR

2011 yılında 302 milyar dolar
düzeyinde gerçekleşen Türk
perakende sektörü büyüklüğünün
2015 yılında 421 milyar dolara
ulaştı ve sektörün 2016 yılına
kadar her yıl % 10 büyüyeceği
tahmin ediliyor. 

Nielsen Perakendeci Hizmetleri
Direktörü Yankı Yalçın’ın verdiği
bilgiye göre perakendede
büyüme küçük formatlarda
yaşanıyor. Toplam mağaza
sayısında yüzde 9 büyüyen
perakende sektöründe en çok
indirim marketleri yüzde 11
büyüme ile daha fazla mağaza
açtı. Bunun yanı sıra alışverişçinin
daha rahat ulaşacağı marketlere
yönelmesi perakendecileri küçük
formatlara yöneltti. Tıpkı mahalle
bakkalları gibi ulusal ve
uluslararası zincirler daha küçük ve
400 metrekareden küçük
formatlarda mağaza açma atağına
girdiler. Bu durum da 2014’te
2013’e göre ciro büyümesinde
bakkalların yüzde 11, indirim
marketleri ve 400 metrekareden
küçük marketler yüzde 15 artış
sağladı. Orta, büyük
süpermarketler ve
hipermarketlerin büyümesi ise
tek hanelerde kaldı. 

ESNAFIN ETKİNLİĞİ 
AZALIYOR

Piyasada esnafın payı yüzde 42’ye geriledi

Esnafın ticaretteki payı azalıyor. Yıllar içinde sayısal üstünlüğünü kaybetmeye
başlayan esnaf, ticaret piyasasında da kan kaybetmeye devam ediyor.

Esnaf sayısı azılıyor, mevcut esnaf ise müşteri kaybediyor.
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Moğolistan'da faaliyet
gösteren Türk-Moğol
İş Dernekleri

vasıtasıyla, İstanbul’a gelen Moğol
misafirler Türkiye’nin en büyük
sivil toplum kuruluşlarından olan
İSTESOB’u ziyaret etti.
Moğolistan'da faaliyet gösteren
Türk-Moğol İş Dernekleri Başkanı
İsmail Duru, Borundur Belediye
Başkanı Gankhuyag
Gombosuren, Dadal Belediye
Başkanı Oyungerel Dondog,
Moğolistanlı Gazeteci Anurmaa
Ganbold, iş adamları Dadaajav
Dugarjav, Amgalan Chuluun,
Ulugan Orgil Baatarkhuyag,
Enkhtur Jamba ziyareti
gerçekleştiren isimler oldu. 

Henti ili, Moğolistan’ın 21
ilinden biri aynı zamanda ünlü
Moğol Hükümdarı Cengiz Han’ın
da doğduğu topraklardır.

ORTAK
KÜLTÜRÜMÜZ
VAR

İSTESOB Başkanı
Faik Yılmaz,
Moğolistanlı
ziyaretçileri
ağırlamaktan çok
memnun kaldığını
belirterek, ”Size
baktığımda sanki
atalarımı
görüyorum.
Sizinle bizim
aramızda çok
büyük kültürel
bağ var. Umarım Moğolistan ve
Türkiye arasındaki ilişkiler daha
da büyür, gelişir” dedi.

Moğolistanlı ziyaretçiler de,
Türkiye’de olmanın mutluluğunu
yaşarken İSTESOB yönetimini
Moğolistan’a davet etti. 270

binden fazla üyesiyle birçok
Moğolistan ilinden fazla insana
sahip olan İSTESOB’dan övgüyle
bahseden Hentii ili temsilcileri,
Türkiye-Moğolistan arasındaki
ilişkilerin artması gerektiğini
belirttiler.

ESNAFIN ETKİNLİĞİ 
AZALIYOR

İSTESOB’un Cengiz Han’ın 
diyarından misafirleri

İSTESOB’un Cengiz Han’ın topraklarından misafirleri vardı. İSTESOB
Başkanı Faik Yılmaz, Hentii ili temsilcilerinden oluşan grubu makamında
konuk etti.

Moğolistanlı ziyaretçiler, Türkiye  ve Moğolistan arasında ilişkileri güçlendirmek istediklerini söylediler.

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz'a, Moğol harfleriyle isminin
yazılı olduğu bir pano takdim ettiler.

MOĞOLİSTAN HEYETİ İSTESOB’DA…
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Sanayinin gelişmesi ile
birlikte herşey kutulanıp
raflarda satılmaya

başlandı. Ürünün raf ömrü ne
kadar uzun olursa satıcı için bir o
kadar önemli; ama tüketici için de
ciddi risk teşkil etmeye başladı.
Uzmanlar, sanayi ürünü ne kadar
uzun ömürlüyse, işlem gördüğü
ve katkılı olduğu için sağlığı ciddi
anlamda tehdit ediyor, diyorlar...

Çağımızın vebası kanserin
hızla yaygınlaşmasıyla geleneksel
beslenme sürecine dönülmesi de
hızlandı.

Bir zamanlar altın çağını
yaşayan mahalle sütçüleri de,
işlenmiş sütlerin tehlikeli
olduğunun kamuoyu tarafından
algılanmasının ardından yeniden
tüketicinin tercihi olmaya başladı.
Bir zamanlar ciddi sıkıntı yaşayan

mahalle sütçüleri kendilerini
yenileyip büyük çelik tanklar
kullanmaya başlayınca yeniden
tercih edildi. Bu arada sütün
vakumlu makinelerle sağılıp
tanklara el değmeden aktarılması
da bir başka tercih sebebi. Bir
zamanlar 4000 üye ile İstanbul'a
hizmet veren esnaf odasının
mahalle sütçüsü üye sayısı
şimdilerde 500’e düşmüş
durumda. Onlar da teknoljiyi
kullandığı için iş yapabiliyorlar.

Umum Gezici Sütçü ve
Yoğurtçular Odası Başkanı Osman
Uysal, sütçü esnafı olarak daha
yeni yeni kötü izleri atmaya
başladıklarını söylüyor.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği Başkanı Faik
Yılmaz, "Bugün, gezici
sütçülerimiz iki kere

mandıradan süt alarak
İstanbullu hemşehrilerimizi
taze süt ile buluşturuyor.
Kullanılan süt tankları,
paslanmaz krom çelikten
yapılmıştır. Mandıradan alınan
sütler, ilçe tarım
müdürlüklerinin denetiminde
ve veteriner hekimlerin
kontrollerinde alınmaktadır.
Vatandaşlarımız, sağlıkları için
hiç bir işlem görmemiş ve
vitaminleri yok olmamış taze
sütü mutfaklarından eksik
etmesin" diyor.

Mahalle sütçülerinin geri
dönüşü geçen ay medyada da
yankılandı. Sütçülerin hijyen
kurallarına uyumları, çalışma
şartları CNN Türk, Kanal 24 ve TRT
HABER gibi TV kanallarında geniş
bir biçimde yayınlandı.

SÜT ARTIK EL DEĞMEDEN
TÜKETİCİYE SATILIYOR

Mahalle sütçüleri geri dönüyor...

Sokak sokak dolaşarak, taze sütü vatandaşın ayağına getiren gezici sütçü 
esnafı direnmeye devam ediyor. Ekmek paraları için yollara düşen esnafın
yanında bu sefer İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz da vardı.

İSTEOB Başkanı Faik Yılmaz, küçük esnafın sadece ekonomiye değil, insan sağlığına da 
hizmet ettiğini söyledi.



SÜT ARTIK EL DEĞMEDEN
TÜKETİCİYE SATILIYOR

Mahalle sütçüleri geri dönüyor...

Eyüp  ilçesinde bulunan
ilköğretim okullarında
eğitim gören tüm  1., 2., 3.,

4. sınıf öğrencilerine Eyüp’teki
kırtasiyelerde kullanmak üzere (30
TL.’lik kırtasiye kuponu) dağıtılması
kararı alınmıştı. Dağıtılan bu
kuponlardan alışveriş, esnaf
sanatkârlar üye esnaf üzerinden
gerçekleşmişti. 2014-2015 öğretim
yılı başında gerçekleşen proje
başarıya ulaştı ve vatandaştan da
son derece olumlu tepki aldı. 

Başkanı Yavuz Tekçe ve
Eyüp’teki kırtasiyeciler, Başkanımız
Remzi Aydın’la bu sabah Alibeyköy
Osmanlı Parkı’nda kahvaltıda bir
araya geldi. Yavuz Tekçe ve Eyüplü
kırtasiyeciler, Eyüp Belediye Başkanı
Remzi Aydın’a, Eyüplü ilköğretim
öğrencileri için bu sene hayata
geçirilen hediye kırtasiye kuponu
dağıtımı projesiyle ilgili teşekkür
ettiler.  

Remzi Aydın da kırtasiye
malzemelerini belediyenin
dağıtması yerine öğrencilerin kendi
istedikleri ürünleri kendilerinin
seçerek Eyüplü kırtasiyelerden

alması projesinin büyük ilgi
gördüğünü ve İstanbul’daki
diğer ilçelere de örnek
olduğunu söyledi.

Aydın, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Kırtasiye
kuponu dağıtmak güzel
oldu. Bu proje hem
Eyüp’teki kırtasiye
esnafımıza destek
anlamında hem de
çocukların seçme
özgürlüğü ve beğenisine
göre alışveriş yapması
açısından büyük önem taşıyordu.
Biz belediye olarak bölgemizdeki
tüm vatandaşların doğumdan
ölüme kadar her alanda
kendimizi sorumlu hissediyoruz,
hiçbir probleme kayıtsız
kalamıyoruz, kalmamamız
gerekiyor. İnsanlarımızın
yüzünde gülücük görünce çok
hoşuma gidiyor. Ben buraya
gelirken arkadaşlar bu
uygulamada hiçbir problem
aksetmediğini söylediler. Varsa
lütfen söyleyin. Seneye devam
edeceğiz. Sizleri de dinlemek

isterim. Bu proje için ilçemizde 49
kırtasiyeci ile işbirliği yapmıştık.
39 okula, 2 binden fazla öğren-
ciye kupon dağıtmışız. Ben emeği
geçen arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum. İnşallah daha güzel
projelerde buluşuruz diyorum.”

Kırtasiye ürünlerinde kansorojen
madde ihtiva edelerden uzak
durduklarını ve öğrencilere sağlıklı
ürün sunmaya özen gösterdiklerini
belirten Tekçe, projenin başarısına
dikkat çekti ve bu kampanyanın
İstanbul’daki tüm ilçelere ve kurum-
lara örnek olmasını temenni etti.

Belediye ve esnaf odası 
çocukların yüzünü güldürdü

İstanbul Kırtasiyeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Eyüp Belediyesi’nin 
ortaklaşa düzenlendiği öğrencilere kırtasiye yardımı projesi başarıya ulaştı. 
Projenin başarıya ulaşmasında katkıda bulunan isimler kahvaltıda bir araya geldi.

2 BİN ÖĞRENCİYE KIRTASİYE YARDIMI

Oda başkanı Yavuz Tekçe, desteklerinden ötürü
belediye başkanı Remzi Aydın'a plaket takdim etti.

Esnaf ve belediye başkanı Remzi Aydın, başarıyla sonlanan projenin ardından kahvaltıda bir araya geldi.
Gelecek sene için şimdiden kollar sıvandı.



Değerli okuyucular, 16 yıl aradan sonra
Ankara’da Esnaf Şurası nihayet gerçek-
leşti. 26-27 Kasım tarihinde yapılan 4.

Esnaf Şurası’na bende komisyon üyesi olarak
katıldım. Şuraya ülkemizin dört bir yanından 3 bini
aşkın teşkilat mensubunun coşkuyla katıldığını ve
beklentisinin de büyük olduğunu gördüm. Umarım
bu beklentilere olumlu cevaplar verilir.

Benim katıldığım komisyon, Vergi ve Sosyal
Güvenlik Çalışma Grubu olarak sonuç raporunu
hazırlayıp İcra Kurulu’na sunmuş bulunuyor. Dikkat
çekici ayrıntıların bulunduğu sonuç raporumuzda
yeni işe başlayanların belli bir süre vergiden muaf
tutulmasını önemsiyorum. Bu uygulamanın
dünyada örnekleri mevcut. ABD’de ve AB
ülkelerinde bu yapılıyor. Yeni doğan bir bebeğin
korunması gerekmez mi? Bu kadar basit bir anlayışı
bile artık uygulamalıyız diye düşünüyorum. İcra
kurulunun dikkate alacığını umduğum raporu-
muzun ayrıntıları işte şöyle sıralanıyor:

• Girişimciliğin desteklenmesi adına, ilk defa
faaliyete başlayan esnaf ve sanatkârların belir-
lenecek bir süreyle vergiden muaf tutulması, 

• Daha modern ve gelişmiş taşıma araçlarına
sahip olmak, sağladığı ekonomik katkının yanı sıra
hem ulaştırma sektörünün hem de ilişkili olduğu
sektörlerin daha güvenli hale getirilmesine destek
olmak amacıyla ulaştırma sektöründe faaliyet
gösteren esnaf ve sanatkârlara, araçlarının yenilen-
mesi ve bakım-onarım esnasında vergisel
teşviklerin sağlanması, 

• 5510 sayılı Kanununun 4a (SSK) kapsamındaki
sigortalılar ile 4b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigor-
talılardan kanunun 4. Maddesinin birinci fıkrasının
b bendi kapsamının bir ve iki numaralı alt
bendinde yer alanların (Ticari kazanç veya serbest
meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde
gelir vergisi mükellefi olanlar" ve "Gelir vergisinden
muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olan-
ların) emekli olabilmek için aranan prim gün
sayısının eşitlenmesi ve zorunlu prim gün sayısını

dolduranların
yaşlılık sigortası
ödemesinin
isteğe bağlı hale
getirilmesi
amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması, 

• Esnaf ve sanatkarların iş sağlığı ve güvenliği
konusunda bilinçlendirilmesi için verilen eğitim-
lerin arttırılması, hayati tehlike arz etmeyen
hallerde esnaf ve sanatkarlara uygulanan cezai
tedbirlerin, uyarılara rağmen zamanında yerine
getirilmemesi halinde uygulanması, 

• Kadınların yeni iş girişimlerine destek olmak ve
SGK kapsamına girişini bir an evvel yaptırmak
adına çalışma hayatına atılmayı planlayan ancak bu
süreçte doğumu erteleyen anne adaylarına teşvik
imkanı sağlamak amacıyla tescil tarihinden önceki
doğumları için geriye dönük doğum borçlanması
imkanının getirilmesi, 

• 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık
sigortası kanunun 5 inci maddesinin (b) bendinde
belirtilen çıraklar adına çıraklık süresince Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından ödenen iş kazası,
meslek hastalığı ve hastalık sigortası prim ödeme
süresinin kalfalıkta öngörülecek süreyi de
kapsaması, 

• 4b kapsamındaki sigortalıların, 60 gün prim
borçları olması durumunda bakmakla yükümlü bu-
lundukları aile fertleri ve kendileri sağlık hizmet-
lerinden yararlanamamaktadır. Bu bağlamda prim
borcu olan 4b kapsamındaki esnaf ve sanatkarların
sağlık hizmetinden yararlanabilmesi için 60 günlük
sürenin uzatılması ya da prim borcunun 5 yıl içinde
ödenmesi halinde yapmış olduğu tedavi mas-
raflarının geri ödenmesi önerilmektedir.

Değerli teşkilat mensupları torba yasadan
yararlanmak için başvuru süresi bir ay uzatıldı.
Dolayısıyla ilk ödeme de 2 Şubat’a kadar uzamış
oldu. Bu büyük imkandan yararlanılmasını şiddetle
öneriyor ve yeni yılınızın hayırlara vesile olmasını
diliyorum. 

MAKALE

Sabri TÜMER
Yeminli Mali Müşavir

YENİ İŞYERİNE 
VERGİ MUAFİYETİ
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Güzellik Uzmanları Esnaf Odası, eğitim seminerlerine bir yenisini daha
ekledi. Ücretsiz profesyonel makyaj eğitimin verildiği seminerde 
eğitimleri oda Başkanı Ayşe Aydın verdi.

GÜZELLİK UZMANLARINDAN
KIŞA HAZIRLIK

Eğitim faaliyetleri ile dikkat
çeken odalardan, İstanbul
Güzellik Uzmanları

Güzellik Salonu İşletmecileri Kalıcı
Makyaj ve Dövmeciler Esnaf Odası
üyelerine eğitim vermeye Kasım ayı
içinde de devam etti. İSTESOB Birlik
binasında yapılan seminerde
üyelere, artistik profesyonel
makyaj, makyaj kozmetiklerinin
kullanımı ve tanımı, cilt yapısı ve
cilt yapısına göre ürün kullanımı
yüz şekilleri, kusurları ve kusurları
kapatma teknikleri anlatıldı.
Eğitimleri bizzat oda Başkanı Ayşe
Aydın verdi.

GÜZELLİK UZMANLARI
FARK YARATAN BİR ODA

Eğitim seminerine katılarak,
esnafa desteğini gösteren İSTESOB
Başkanı Faik Yılmaz, güzellik
uzmanları ve esnaf odası için övgü
dolu sözler kullandı. Eğitimlerin
önemine de dikkat çeken Yılmaz,
çalışmalarından ötürü oda
yönetimini kutladı.

Daha sonra eğitime geçilirken
Ayşe Aydın şu noktalara dikkat
çekti: ”2015 yılı makyaj renkleri
bu seneki renkleri altın sarısı
bundan 10 yıl öncede modaydı
hatırlarsanız 60’lı yıllarda da
altın sarısı modaydı turuncu sarı

altın sarısı yeşil hardal
rengimizde var, şarabi kırmızı
kobalt mavi mor tonları eflatun
ve lila bu yılın 2014-2015 yazının
sonuna kadar devam edecek
renkler. Genelde gözleri açık
renkli olanlar mavi, açık yeşil,
gözleri renkli olan
arkadaşlarımız dikkat ediyorum
o tonlarda kalem
sürmeye çalışıyor bu
evet bir uygulama ama
normalde makyajın ana
temelinde mavi göze
mavi kalem sürülecek
diye bir kaide yok, tam
tersi mavi olmayan her
şey sürülür. Normalde
makyajlarda şunu
yapmamız lazım ne tek
başına sıcak ne tek
başına soğuk tonlar

makyajda asla kullanmamamız
lazım mutlaka birbirinin
kombinesini sağlamamız lazım.”

Ayşe Aydın, makyaj ve
gölgelendirme, gündüz ve gece
makyajı, gelin makyajı konularında
da eğitim verdi. Eğitimler sonunda
katılımcılara eğitim sertifikaları
verildi. 

Ayşe Aydın’dan makyajın püf noktaları

Seminerde eğitimler bizzat oda Başkanı Ayşe Aydın tarafından verildi.

Ayşe Aydın, kendi stili olan makyajı
üyelerinin önünde yaptı.
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HABER

5362 Esnaf ve Sanatkârlar
Kanunu gereği yapılan
uygulamalar sonucu,

esnaf anlayışına uymayan kişilere
cezai yaptırımlar uygulandı.
Faaliyet belgesine sahip olmayan
işletmeler ise denetimler sonucu
kayıtlı hale getirildi. Son derece
yoğun geçen yılın ardından
odalara esnafın kayıt olması
sağlandı. 

KİMİ SİGARA İÇTİ, 
KİMİ SAÇ YAKTI

Esnafa kötü şöhret kazandıran
ve mesleklerini halk nezdinde
lekeleyen kişiler İSTESOB Disiplin
Kurulu’nun hışmına uğradı. Bu
kişiler, vatandaş tarafından iletilen

şikayetler sonucu cezalandırıldı.
İSTESOB Şikayet Hattı olan 0212
660 60 34 no’lu telefona, gerekse
www.aloesnaf.org üzerinden
şikayetlerini ileten vatandaşlar
sorunlarına karşılık buldu.

2014 yılı içerisinde İSTESOB’a
vatandaşlar tarafından iletilen
toplam şikayet sayısı 68 oldu.
Şikayetleri inceleyen İSTESOB
Disiplin Kurulu, 9 kişiye para cezası
verirken, 22 kişiyi uyarmakla
yetindi. Para cezasına çaptıran
esnafların genelde minibüsçü,
berber ve kuaför esnafı olması ise
dikkat çekti.

Minibüsçü esnafına yönelik
şikayetler arasında, araçta
sigara içmek ve araç kullanırken
telefon kullanmak başı çekti.
Kuaför ve berberlerde ise, saç
yakma ve müşteriye karşı kötü
davranış iletilen şikayetler
oldu.

ESNAFI KORUYORUZ
İSTESOB Disiplin Kurulu Başkanı

Ahmet Turan Akkaya, disiplin
açısından 2014 yılını değerlendirdi
ve genel olarak olumlu bir
dönemin yaşandığını ifade etti.
Şikayet sayısının yıllar içinde
azaldığını belirten Akkaya,

“Esnafa yakışan, müşteri
memnuniyetini sağlamaktır. Biz
verdiğimiz cezalarla, esnafı
cezalandırmıyoruz. Bilakis işini
doğru yapan esnafın hakkını,
hukukunu, esnafın itibarını
koruyoruz” dedi.

DENETİM ODALARA 
ÜYE KAZANDIRDI

İSTESOB’un ve esnaf odalarının
2014 yılı içerisinde yaptığı
denetimler hem odalara üye
kazandırmaya devam etti hem
kayıt dışına darbe vurdu. Esnafın
haksız rekabetten yana en çok
dert yandığı konu olan kayıt dışı
ile mücadele edilmiş oldu.

2014’ün Aralık ayına kadar olan
süreçte denetimlerde, toplam
2662 iş yerine tutanak yazıldı. 

362 kişinin esnaf odası üyesi
olması sağlanırken, 67 kişi İstanbul
Ticaret Odası’na kayıt olmayı tercih
etti. Tutanak tutulan diğer
işletmelerin ise, vergi kaydını
kapattığı ya da çeşitli sebeplerden
ulaşılamadığı tespit edildi.

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz,
denetimlere iştirak eden oda
sayısının daha fazla olması
gerektiğini söyledi. Denetimler
sonunda Ticaret Odası’na giden

Kayıt dışına ve meslek ahlakına
uymayanlar İSTESOB kıskacında

İSTESOB Disiplin Kurulu meslek ahlakına uymayan davranış içindeki kişileri
2014 yılında da cezalandırmaya devam etti. İSTESOB Denetim Amirliği ise
kayıt dışı faaliyet gösteren işletmeleri tespit ederek odalara üye kazandırdı.
İşte İSTESOB denetim ekibi ve Disiplin Kurulu’ndan rakamlara yansıyanlar

Ahmet Turan Akkaya



işletmelere değinen Yılmaz,
”Maalesef bizim yaptığımız
denetimler sonucu Ticaret
Odası’na gidenler de oldu.
Bunun sebebi kayıt bedelidir.
Kayıt bedeli insanları ürkütüyor.
Bu nedenle esnaf odasına kayıt
olmaktan vazgeçiyorlar. Şurada

da ele aldığımız şekilde, kayıt
ücretlerinde bir kolaylık
getirilirse kayıt dışı azalacaktır.
Denetimlerimiz kayıt dışı
faaliyetlerini önlemek dışında
vergi kaydının da yapılmasını
sağlamayı amaçlıyor” şeklinde
konuştu.

Belediye ekiplerinin de
denetim ekiplerinin yetersiz
kaldığı öğrenilirken, bazı ilçelere
denetçilerin hiç uğramadığı ifade
edildi. Esnaf odalarının en büyük
şikayet konusu kayıt dışı için,
odalar 2015’te daha etkin bir
çalışma bekliyor.
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İSTESOB Disiplin ve Denetim Kurulu 2014 yılı raporu

Odaların yıl içindeki denetimleri Sicil Müdürlüğü’nde de yoğunluk yaşattı. Yeni kayıtlar yıl boyunca sürdü.

FREZECİLER, ODA GECESİNDE EĞLENDİ

İstanbul Ayakkabı Freze Fora
Sanatkârları Odası, 30 Kasım
Pazar Günü, Bakırköy Spor

Vakfı Tesisleri’nde bir gece
düzenledi. Odaya gelir toplamak
için düzenlenen geceye esnaf
camiasının da ilgisi yoğundu. Esnaf
temsilcilerinin yanı sıra odaya bağlı
pek çok üye esnaf da hem gecenin
tadını çıkarma hem de odalarına
destek olma fırsatı yakaladılar.
İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar
Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz
da geceye katılıp, esnaf odasına
destek verenler arasındaydı.

Yemekli geçen gece,
renkli görüntülere sahne
oldu. Esnaf bu zor günlerin
içerisinde, kendilerine mutlu
huzurlu bir gece yaşatan
İstanbul Ayakkabı Freze Fora
Sanatkarları Odası Başkan
Mücahit Çetin’e

teşekkürlerini iletti. Yemekli geçen
organizasyonda, sanatçılar da
sahne alarak misafirlere bir de
müzik ziyafeti sundu. Sanatçı
Doğan Demir de gecede sahne
alan isim oldu.

Bir teşekkür konuşması yapmak
için mikrofonu alan Mücahit Çetin
sözlerine, katılımlarından dolayı
herkese müteşekkir olduğunu
belirterek başladı. Mücahit Çetin,
”Yanımızda olup, odamıza
katkıda bulunan herkese
şükranlarımı iletiyorum. Bu gece,

günün stresinden bunalmış
sizlere rahat bir nefes aldırır diye
umut ediyorum” ifadelerini
kullandı. 

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz,
Mücahit Çetin’i düzenlediği bu
başarılı organizasyondan dolayı
tebrik etti. Odaların üyeleri ile
sağladığı birlikteliğin güçlenmesi
adına, benzeri böyle toplantıların
sayısının artması gerektiğini
söyledi. Başkan Yılmaz geceye
katılanlara, iyi eğlenceler dileyerek
sözlerini noktaladı. 



Kelime anlamı olarak Şûra; “Bir alanla il-
gili olarak oluşturulan danışma kurulu”.
26 – 27 Kasım 2014 tarihlerinde

Ankara’da onaltı yıl aradan sonra Esnaf ve
Sanatkârlar Şûra’sı toplandı. Bu kadar yıl aradan
sonra böyle bir çalışmanın olması bile büyük bir
başarı kabul edilebilir. Şûra yönetmeliğinin
yayımından sonra yapılan çalıştaylar ile esnaf ve
sanatkârlardan gelen sorunlar tespit edilmiş,
yapılan bu çalışmalar neticesinde bulunan
çözüm önerileri kurulan komisyonlarda tekrar
tartışılmış ve son şekli verilmiştir. Şahsımın
katılmış olduğu “Mesleki Eğitim Komisyonu’na”
ilgi oldukça yoğundu ve oldukça hareketli geçti.
Yapılan toplantılar neticesinde Mesleki Eğitim
Komisyonunda alınan kararları siz değerli
okuyucularımız ile paylaşmak istiyorum.

• Esnaf ve sanatkârların faaliyetlerini yürüt-
tüğü mesleklerin günümüz şartlarına uygun
olarak yenilenerek meslek haritalarının çıkarıl-
ması ve NACE Rev.2 ve NACE Rev 2. Altılı
ekonomik faaliyet kodlarına uyumlaştırılması,
bu amaçla 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar
Meslek Kuruluşları Kanununun 63 üncü maddesi
gereğince oluşturulan Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir
ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun
toplanarak yenilenecek olan meslek dalları
hakkında yeniden karar alması, 

• Geçmişten günümüze kültür mirasımız olan
geleneksel el sanatları ve mesleklerin, orta ve
uzun vadede yok olmaması için, kültürel ve
sanatsal değeri olan, kaybolmaya yüz tutmuş
mesleklerin ve sanatların Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı koordinesinde çeşitli kurum, kuruluş,
STK ve akademisyenlerden oluşan bir komisyon
aracılığı ile belirlenerek tanımlamaların yapıl-
ması ve tanımlamalarına standart getirilmesi. 

• Mesleki Eğitim Merkezleri Mesleki Yeterlilik
sistemine göre yeterlilikler bazında akredite
edilerek mezun olan öğrencilerinin ustalık bel-
gesi ile birlikte Mesleki Yeterlilik Belgesi alması
da sağlanması, bunun için GTB, MEB, MYK, TESK,

TOBB ve diğer il-
gili kuruluşların
yer aldığı bir alt
çalışma komisy-
onu kurul-
ması, 

4.
Mesleki
eğitimin
yaygınlaştırılması amacıyla; 

• Çıraklık eğitiminin zorunlu eğitim sistemi
içerisinde işleyişine ilişkin düzenlemeler yapıl-
ması, eğitim sisteminin ikinci dört yılında öğren-
cilere bu yönde de eğitim alabileceklerini
göstermek adına seçmeli dersler konulması ve
aynı zamanda üçüncü dört yıllık eğitimin çırak-
lık yoluyla da yapılabilmesi için çalışmalar
gerçekleştirilmesi, 

• Çıraklık eğitiminde öğrencileri finansal açı-
dan desteklemeye yönelik çalışmaların yapıl-
ması, 

• Çıraklık sistemi ile ilgili kamuoyunda farkın-
dalık oluşturulmasına yönelik çalışmalar
yapılarak hedef kitlenin belirlenmesi ve bu kitl-
eye yönelik tanıtımların yapılması, 

• Mesleki ve teknik eğitime ilişkin sağlıklı ver-
iler elde edilebilmesi ve doğru politikaların
üretilebilmesi adına mesleki eğitim ile ilgili
(çıraklık, kalfalık, ustalık vb.) istatistiki veri
altyapısının geliştirilmesi, 

Sonucu değerlendirecek olursak; sorunların
herkes tarafından bilindiği ve karalardan an-
laşılacağı üzere birçok konu hakkında ciddi
kararların alındığı görülebilir. Belki kararlar
herkesi memnun etmeyebilir ama bundan
sonra bu çalışmalar periyodik olarak yapılacak
çalışma toplantılarında devamlı olarak ele
alınacak. Bize düşen görev ise konuların sıkı
takipçisi olmaktır.

Bu kadar zaman aradan sonra yapılan Şûrada
alınan kararların esnaf ve sanatkâr camiasına ve
yüce Türk milletine hayırlar getirmesini dilerim.

Uzm. Öğr. Muzaffer GARİP
İSTESOB Eğitim Müdürü

ŞÛRA

MAKALE
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Faik Yılmaz, “Öğretmenlere çok şey borçluyuz”

ÖĞRETMENLERİMİZİ UNUTMADIK

Eserleri dünyanın dört bir yanında...

Yaptığı klarnetlerle
mesleğinde iz bırakan
Ahmet Özdemir, son

derece ince işçilik gerektiren
klarnetlerini bir dünya markası
haline getirmeyi başardı.
Özdemir’in yaptığı klarnetleri
bugün, Woody Allen, Alain
Damiens, Sarah Elbaz, Mustafa
Kandıralı ve Hüsnü Şenlendirici,
Ben Joel gibi dünyaca ünlü isimler
kullanıyor.

2014 Şubat’ında 82 yaşında
hayata gözlerini yuman Ahmet
Özdemir’in eserleri bugün
çocuklarına emanet. Babalarının
yanında uzun süre çıraklık yapan
ve mesleği öğrenmeye çalışan

çocuklar ”Ne yaparsak yapalım.
Yine babamızın yaptığının bir
benzerini ortaya koyamıyoruz.
Püf noktasını atlıyoruz çünkü”
diyorlar.

Özdemir’in son eserlerinden
biri de Afyon mermer üzerinde
altın işlemelerin bulunduğu, 15
yılda yapımı tamamlanan klarneti.
Mermerin büyük bir işçilikle
oyulduğu görülürken, ortaya çıkan
sonuç ise görenleri etkiliyor. Artık
Özdemir’in çocuklarına emanet
olan klarnetin talipleri arasında
kimler yok ki: Rus, Amerikalı, Arap
zenginler. Ahmet Özdemir ise
taleplere ilişkin şu yanıtı vermişti:
“Ben bu klarneti zengin bir süs

eşyası olsun diye satmam.
İsterim ki devletim bunu alsın ve
müzede sergilensin.“ 

İSTESOB Başkanı Faik
Yılmaz, 24 Kasım
Öğretmenler Günü’nde

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü
Muammer Yıldız’ı ve İstanbul
Hayatboyu Öğrenme  İl Mili Eğitim
Şube Müdürü Veysi Çivilibal’ı
ziyaret etti. Yılmaz, Muammer
Yıldız’ın nezdinde bütün
öğretmenlerin gününü kutladı.

Faik Yılmaz, ”Çocuklarımızın
yetişmesinde büyük rol
oynayan, her türlü fedakârlığı
gösteren öğretmenlerimizi

şükranla anıyoruz. Başöğretmen
Mustafa Kemal Atatürk'ü
rahmetle anarak, bütün
öğretmenlerimizin 24 Kasım
Öğretmenler Günü kutlu olsun.
Kıymetli varlıklarımız olan,
geleceğimizi emanet ettiğimiz
öğretmenlerimizi saygıyla,
minnetle anıyoruz” dedi.

Muammer Yıldız da ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile
getirdi ve esnaf camiasının
bu anlamlı günde yanlarında
olmasından dolayı mutlu

olduğunu ifade etti.
Ziyarette Faik Yılmaz’la beraber

İSTESOB Başkan Vekili Mesut
Şengün, Eğitimi Müdürü Muzaffer
Garip yer aldı. İSTESOB heyeti İl
Milli Eğitim Müdürü Muammer
Yıldız’dan sonra, İstanbul
Hayatboyu Öğrenme  İl Mili Eğitim
Şube Müdürü Veysi Çivilibal’ı
makamından ziyaret etti ve
öğretmenler gününü kutladı.

Özdemir'in yapımında uzun yıllar
emek harcadığı klarnetine 

fiyat biçilmekte zorlanılıyor.

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz, öğretmenler gününde İstanbul Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız ve Şube Müdürü 
Veysi Çivilibal'ı, Başkan Vekili Mesut Şengün ve Eğitim Müdürü Muzaffer Garip ile birlikte ziyaret etti.



HABER
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Mesleğin
son temsilcileri olabiliriz

Odun ve kömür gibi
yakıtları satan
mahrukatçılar, güneş

enerjisi gibi yenilenebilir enerji
satan dükkanlara dönüşebilir mi?
Bu sorunun cevabını İstanbul
Mahrukatçılar Esnaf Odası Başkanı
Muvakkar Garzan verdi. Bu yönde
bir talebin olması halinde “Neden
olmasın” diyen Garzan,
olabilecekleri İstanbul Esnaf
Dergisi’ne anlattı.

Kömür ve odun gibi yakıtlara
olan talep azalıyor. Özellikle
doğalgazın yaygınlaşması ile
birlikte mahrukatçıların işleri durma
noktasına geldi. Bu durum
Doğalgaz Piyasası Daire
Başkanlığı’nın verdiği rakamlarla da
yansıdı. Rapora göre doğalgaz
hizmeti götürülen 72 ilde toplam
abone sayısı 9.484.324’e ulaşmış.
Bunun yaklaşık % 95’i konut ve %5’i
konut harici olduğu belirtildi. 

İSTESOB’UN PROJESİ
BİR UMUT OLABİLİR

Garzan, mesleklerinin son
temsilcileri olduğu yönündeki
sorulara ”Öyle görünüyor” yanıtını
verdi. 174 üye ile faaliyetini
sürdüren esnaf odasının dışında bir
o kadar daha mahrukatçı olduğunu
söyleyen Garzan, ”Ticaret odasına
kayıtlı ya da kayıt dışı mahrukatçı

var. Son yıllarda hiç yeni üye
kaydetmedik. İstikrarlı bir
şekilde üye sayısı azalıyor” dedi.

Garzan, kömür tüketiminin
azalmasının çağın bir sonucu olarak
değerlendirdi. “Esnaf çağa uyarak
kendini değiştirebilir mi?”
şeklindeki soruya Garzan,
İSTESOB’un Ekim ayında tanıtımını
yaptığı Verimli ve Temiz Enerji (VTE)
Projesi’ne atıfta bulunarak başladı
ve, “Maalesef teknolojik ilerleme-
ler. Alternatif enerji kaynakları
bizim işlerimizi kötü etkiliyor.
Ama bu yaşadığımız çağın, geli-
şen teknolojinin bir sonucu. Bun-
dan kaçamazsınız. İSTESOB’un

projesi de önemli. Proje hayat
buldukça, esnaf bu durumdan ne
kadar yararlanabilir. Hangi
imkanlar var göreceğiz. Eğer
halktan yenilenebilir enerjiye
karşı bir ilgi olursa, esnaf bu
imkanı değerlendirecektir. Diğer
tüm enerjiler tükenebilir. Güneş
enerjisinin ise sonu yok” dedi.

Garzan, proje dahilinde
kurulacak Güneş Okulu’nun da bir
öğrencisi olacağını belirtti.

SOSYAL YARDIMLAŞMAYA
ARACI OLABİLİRİZ

Garzan’ın en çok emek harcadığı
konulardan biri de devletin sosyal

Muvakkar Garzan, bir kez daha
çağrıda bulundu ve devletin

kömür dağıtmasına karşı
olmadıklarını ama esnafın da bu
dağıtıma ortak olmasını istedi.

Kışın bastırması ile vatandaşı ısınma telaşı sardı? Mahrukatçı esnafı sezonu
nasıl açtı, beklentileri ne yönde? Oda Başkanı Muvakkar Garzan cevapladı.
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yardımlaşma adına vatandaşa
dağıttığı kömürler konusu. Garzan,
devlet yardımının esnaf üzerinden
yapılması gerektiğini her fırsatta
gerekli mercilere ilettiğini aktardı.
Kupon ile dağıtılacak kömürlerin
doğru ellere ulaşması için de bir
fırsat olacağını belirten Garzan, aynı
zamanda esnafın kurtuluşu
olacağını ifade etti. Garzan, bugüne
kadar yürüttüğü girişimlere karşı
olumlu bir geri dönüş alabilmiş
değil. Garzan, hayal kırıklığı yaşasa
da mücadeleden
vazgeçmeyeceğini dile getirdi.

ESNAF GÖNÜLLÜ
DENETMEN OLSUN

Garzan, esnafın yaşadığı önemli
sıkıntılardan biri olarak, birçok
işletmenin yan iş olarak mangal
kömürü satmasını gösterdi. Garzan,
kömür satabilmek için Katı Yakıt
Satıcı Belgesi gerekli olduğunu
söylerken, bu işletmelerin ruhsat
almadan kömür sattığını ifade etti.
Haksız rekabetin oluştuğunu
belirten Garzan, konunun takipçisi
olduğunu aktardı. 

Ruhsat olmadan satış yapan
işletmeleri esnafın odasına şikayet
etmesini isteyen Garzan, ”Esnaf
ben gammazcı mıyım? diye
soruyor. Olur mu öyle şey. Haksız
bir kazanç elde eden ve

insanların emeği ile oynayanları
şikayet etmek, muhbirlik değil;
sorumlu bir vatandaşlık
örneğidir. Meslekten olmayan
işyerlerinin sokak ismi, kapı
numarası ve ne iş yaptığı odaya
bildirilirse, kendi isimleri
geçmeden, oda başkanı ismi ile
belediye ve maliyeye ulaşarak biz
mücadele edeceğiz ” dedi.

Garzan, vatandaşları da duyarlı
olmaya davet etti ve belediyelerin
ruhsatı olmayan işyerlerine satış izni
vermemesini istedi.

KÖMÜR KÖTÜ GÜN
DOSTUDUR

Garzan, teknolojik ilerlemelere
rağmen her ihtimali göz önünde
bulundurarak, kömürün önemli bir
enerji kaynağı olduğunu belirtti.
Garzan, ”Allah korusun savaşlar
var. Doğal afetler var. Elektrik

sistemi çalışamaz duruma gelir. O
zaman yine kömüre yönelmek
zorunda kalırsınız. Bu bakımdan
yerli linyit kömürlerinin,
iyileştirme yapılarak son
tüketiciye ulaştırılması ve uygun
yakma koşulları gazete, tv ve
diğer vasıtalarla anlatılmalıdır.
Hatta ilk okullarda kömür yakma
usulleri çocuklara gösterilmelidir.
Çocuklar her şeyi iyi takip eder
ve uygular. Biliyorsunuz
Türkiye enerji ithal eden bir ülke.
Kömür ise yerli bir kaynak.
Bu bir avantaj” şeklinde
konuştu.

Garzan son olarak piyasa bilgileri
de paylaştı. Odun kesimine getirilen
bazı kısıtlamalar nedeniyle odun
fiyatlarının arttığını belirten Garzan,
”Odunun tonu 350 TL, kömürün
tonu ise 680- 700 TL civarında”
dedi.

Galatasaray Üniversitesi'nden gelen öğrenciler tezleri için Muvakkar Garzan'dan kimya ve
enerji yakıtları konusunda bilgi aldı.

Mahrukatçılar son demlerini yaşıyor
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Lokantacılar 
kendi sistemini kuruyor

HABER

İstanbul İçkili İçkisiz Lokanta
Kebapçı Köfteci Esnaf Odası
Başkanı Sayit Karabağlı,

uygulamaya koymaya
hazırlandıkları yeni bir projeyi
anlattı. Karabağlı verdiği
müjdeyle başta İstanbul olmak
üzere tüm Türkiye’deki lokantacı
esnafının yüzünü güldürmeye
hazırlanıyor.

Karabağlı, Türkiye’deki tüm
odaların katkısıyla alternatif bir

yemek kartı çıkartarak, yüksek
komisyon bedellerine çözüm
bulunabileceğini söyledi.

Karabağlı, “Kuracağımız
sistem kazan-kazan
mantığıyla çalışacak. Hem
esnaf kazanacak, hem de
müşteri. Verilen kartlar
üzerinden harcama yapıldıkça
bonus kazanılacak. Tedarik
projesi oluşturulacak. Projemize
iki banka da destek olmayı

taahhüt etti. Bunun yanında
bir de yazılım şirketinin
desteğini alacağız. Şu an
piyasada yemek çeklerinin
komisyon bedeli yüzde 10
civarında. Bizim sistemimizde
ise bu yüzde 5’e kadar
düşecek. Federasyonumuza
bağlı 106 odanın tamamı da
bu projeyi destekliyor.
Esnafımızın bu mağduriyetini
bir an önce çözmek

Lokantacı esnafının yıllardır canını sıkan yemek çeki konusu rafa kalkmak
üzere. Yüksek komisyon oranlarıyla esnafın kazancına ortak olan yemek
çeklerine karşı, esnaf kendi sistemine kurmak için atağa geçti.
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YEMEK ÇEKİ KABUSUNA SON
istiyoruz” şeklinde konuştu.

Karabağlı, komisyon bedelinin
düşürülmesinin yanında post
bedeli, cihazı bedeli, komisyon
bedeli gibi ek ücretlendirmelerin
de olmayacağını duyurdu.
Karabağlı, bir sistem üzerinden,
işletmecinin ne kadar kazandığını
rahatça görebilmesine olanak
tanınacağını da belirtti.

KOMİSYON BEDELİ ESNAFI
ÇILDIRTTI

Yemek çeki firmalarının
uygulamaları Türkiye genelinde
lokantaların ve yemek firmalarının
tadını kaçırdı. Çalışanlarına öğle
yemeği imkanı sunamayan pek
çok iş yeri, yemek kartı dağıtmayı
tercih ediyor. Ancak piyasada
faaliyet gösteren yemek çeki
firmalarının lokantalara uyguladığı
yüksek komisyon oranları, yemek
sektöründe faaliyet gösteren firma
ve lokantaların tadını kaçırdı.

Kısıtlı gelirlerine rağmen 100
liralık bir satıştan 12 lira
komisyonu yemek çeki firmalarına
vermek zorunda bırakılan sektör
temsilcileri yeni eylem planlarını
belirledi.

Bir araya gelen sektör
temsilcileri, yemek çeki ve
kartlarında yaşanan sorunlar
nedeniyle boykot dahil farklı
çözüm önerilerini tartıştı.

Toplantıya, Türkiye’nin dört bir
yanından temsilciler katıldı.

BOYKOT KAPIDA
Buna göre yemek firmaları ve

lokantalar sorun çözülmediği
takdirde boykotun yanı sıra
başka önlemler de alacak. Bu
önlemlerin başında, ülke
genelindeki esnaf ve ticaret
odaları tarafından çıkartılacak
alternatif yemek kartlarının
kullanılması geliyor.

Aynı zamanda Türkiye
Lokantacılar ve Pastacılar
Federasyonu Başkan Vekili olan
Sayit Karabağlı, izleyecekleri yol
haritasında boykotun da
seçenekler arasında olduğunu
söyledi. Karabağlı, “Tüm illerdeki
esnaf boykot çağrımıza
katılacak. Federasyonumuz da
bunun arkasında duruyor.
Esnafın hakkını yedirtmemeye
kararlıyız” dedi.

20 BİN LOKANTACI
ETKİLENDİ 

Toplantıda, yaşanan bu
sorunlar nedeniyle 15-20 bin
lokantacının olumsuz etkilendiği
açıklandı. Bu sorunun çözülmesi
için lokantacılardan yoğun talep
geldiği belirtilirken,“Türkiye’deki
tüm Odaların katkı sağlayacağı
bir çözüm oluşturabiliriz.

Alternatif bir kart çıkartarak,
üyelerimize bu kart kullanma-
ları yönünde istekte bulunuruz.
Bunun için bir de tarih belirleriz.
Birlik oluşturmak zorundayız.
Bu sorunun çözümünde belki
bir ay, iki ay zarar edeceğiz.
Ama sonra rahatlama olacak”
fikrinde birleşildi.

ÇÖZÜLMESİ İSTENEN
SORUNLAR

Sektör temsilcileri yemek çeki
sorunlarına bir çözüm
bulunmaması halinde, Türkiye
genelinde bir boykotla ya da
odalar tarafından çıkarılacak ortak
bir yemek kartıyla, mevcut yemek
kartlarının karşısında duracaklarını
bildirdi. Toplantıda dile getirilen
sorunlar şu şekilde sıralandı:

* Komisyon oranları yüzde
12’ye çıkmış durumda. Satışa göre
komisyon oranları uygulanması
bir çözüm olabilir.

* Kartlar amacı dışında
marketlerde, akaryakıt
istasyonlarında, hatta tatil
köylerinde kullanılıyor.

* Yemek çeki firmalarının
yaptıklarının ödemelerinin
gecikmesi zor durumda bırakıyor.

* Sistemde kullanılan POS
cihazlarına uygulanan sigorta
bedelleri ve bakımı için istenen
ücret yüksek.

Lokanta sektörü yemek çekleri konusunda bir araya geldi ve ortak hareket etme kararı aldı.



HÜSNÜ ÇINAR
DUYGULARINI KAĞIDA DÖKTÜ

Entelektüel birikimi ve toplumsal olaylara duyarlılığı ile hep dikkat çeken 
İSTESOB’un duayen başkanlarından Hüsnü Çınar, aynı zamanda şiir 
kitaplarıyla da tanınır. Duayen Başkan Hüsnü Çınar önemli mesajlar
barındıran son şiirini İstanbul Esnaf Dergisi ile paylaştı.

48İstanbul Esnaf

İNSAN OLABİLMEK
Hep su üzerinde martılar
Vals yapar gibi dolaşırlar
Denizin güzel süsüdür onlar.
Yaşamak için suya dalarlar,
Tek gıdalarıdır balıklar.
Yol gösteren rehberler gibi,
Vapurların önünde uçarlar.

Mevsimi gelince karıncalar…
Topraktan yeryüzüne çıkarlar.
Bir tek darı tanesini zor taşırlar
Bazen bir kırıntı için kavgaya tutuşurlar.

Ormanda arslanlar, kaplanlar…
Yemek için ceylanları, geyikleri parçalarlar
Ya Allah’ın yarattığı insanlar…
İhtiras içinde yanarlar.
Kapanın elinde kalır mutluluk
Kimisi gece gündüz çırpınır durur.
Kiminin kederden, gözüne kan oturur
Kimileri de oturduğu yerde cep doldurur.
Kimi buna üzülür yanar kahrolur
Niceleri de ülke için hak savunur
Toplumun mutlu olma yolu tektir
“İnsanlık için çarpan yürektir
İnsan olarak doğmak değil, gerçekten insan olabilmektir.”


