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AESOB vargücüyle çalışıyor
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A
ntalya Esnaf ve Sanatkar 
Odaları Birliği (AESOB) 
Başkanı ve Türkiye 
esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu(TESK) 

Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
göreve geldiğim günden bu yana, 
gerek şahsım, gerek yönetim 
kurulu üyelerimizle beraber, 
öncelikli hedefimiz, Ahilik 
kültürünü benimseyerek esnaf ve 
sanatkarlarımızın ihtiyaçlarına yönelik 
faaliyetler gerçekleştirmek oldu.

Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda, 
esnafımızın hak ve menfaatlerini her 
zaman gözettik. Esnafımızın lehine 
olan her çalışmayı, devletimizin bütün 
kademelerinde güçlü bir biçimde 
savunduk. Esnaf ve sanatkarımızın 
toplumumuzun temel taşı olması 
gerçeğinden hareket ederek, esnaf 
ve sanatkarlarımızın bütün ihtiyaç 
ve beklentilerini her platformda dile 
getirdik.

Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar Antalya 
Merkez ve İlçe Oda Başkanlarımızın 
katılımları ile Birliğimizde 
gerçekleştirdiğimiz toplantılarla esnaf 
ve sanatkarlarımızın sorunlarını 
tespit ettik ve çözüm yollarını 
belirledik. Bu süreçte başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız olmak üzere, 
Bakanlarımıza, Bürokratlarımıza, 
Valimize, Belediye Başkanlarımıza 
esnafımızın ihtiyaç ve taleplerini 
dosyalar hazırlayarak ifade ettik.  
Pek çok sorunun çözümünde 
önemli kazanımlar elde ettik. Henüz 
çözüme kavuşmayan sorunlarımızın 
çözümü için de, girişimlerimizi ve 
çalışmalarımızı güçlü bir biçimde 
sürdürmeye devam ediyoruz. 

2020 yılı Turizm sezonunun açıldığı 
şu günlerde, yeni sezonun başta 
Antalya’mız ve bölgemiz olmak 
üzere, esnaf ve sanatkarlarımıza da 
hayırlar getirmesini, bol kazançlı bir yıl 

olmasını diliyorum. Geçen yıl turizmde 
kırılan rekorun, bu yıl da artarak devam 
etmesini dilerim.  “Her Şey Dahil 
Sistemi’nin” yeniden düşünülerek, farklı 
bir model içinde turizm uygulaması 
yapılması gerektiğini de ifade etmek 
isterim. Turistlerin sadece otellerde 
kalarak tatillerini geçirmediği, kentin 
sosyal ve kültürel farklı etkinliklerine 
de katılabildiği, Antalya’mızın 
insanlarıyla yakın temas kurabildiği bir 
turizm modeline ihtiyacımız var.

Bu yılın Sayın Cumhurbaşkanımız 
tarafından “Patara Yılı” olarak ilan 
edilmesi, hem Antalya’mız için hem 
de bölgemiz için son derece heyecan 
verici bir gelişme olmuştur. Antik 
Anadolu’nun en büyüklerinden 
biri ve Likya Birliği’nin demokratik 
yönetim modelinin merkezi olan 
meclis binasının M.Ö. 2’nci yüzyılda, 
Likya Birliği’nin de kurulmasıyla 
inşa edildiği Patara’da, yaklaşık 
1400 kişilik kapasiteye sahip meclis 
binasının, dünyanın ilk demokratik 
meclisi olması, hem ülkemiz, hem de 
Antalya’mız açısından övünç kaynağı 
olan bir olgudur. 

Patara Yılı etkinlikleri ile bölgemiz, 
dünyada daha da bilinir hale gelecek 
ve ülkemizi, bölgemizi ziyaret etmek 
isteyen insanların sayısında da 
önemli artışlar olacağına inanıyoruz. 
Yerli ve yabancı misafirlerimizdeki 
artışın da esnaf ve sanatkarlarımızın 
işlerinin artmasına neden olacağını 
düşünüyoruz.

Değerli Esnaf ve Sanatkarlarımız,
“Güçlü esnaf, güçlü oda, güçlü birlik” 

prensibiyle esnaf ve sanatkarlarımızın, 
Antalya’mızın, ülkemizin geleceği, birlik 
ve beraberliğimizi sağlamlaştırmak 
için var gücümüzle çalışmaya devam 
edeceğimizin bir kez daha altını çizerek 
hepinizi saygıyla selamlıyorum

Sağlıkla, başarıyla ve bol kazançla 
kalın…

Değerli esnaf 
ve sanatkar 
dostlarım,

Adlıhan DERE
AESOB BAŞKANI

/adlihandere

/adlihandere

/adlihandere
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AESOB ‘dan Eğitim ve 
Değerlendirme toplantısı

İyi Parti Genel Başkanı Meral 
Akşener AESOB’da

Esnaf ve sanatkarların 
talepleri değerlendirildi



12 26

46 50

54 16

AESOB Başkanı Dere’den,
Vali  Karaloğlu’na ziyaret

Çiçekleri Soldurmayalım Projesi 
Mesleki Eğitim Kursları açıldı

Tütün ürünlerinde
Standart Paket toplantısı

Manavgat esnafına
Müşteri İlişkileri Eğitimi

Kaçak tütün satışı
önlenmeli

AESOB’da koronaya 
karşı hijyen seferberliği

İçindekiler
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AESOB
Eğitim ve Değerlendirme

‘dan

toplantısı
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Eğitim ve Değerlendirme 

Toplantısı 3-5 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Antalya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TESK Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken, Antalya Ticaret İl Müdürü Mesut İlter, AESOB 

Başkanı Adlıhan Dere, Birlik Kurul Üyeleri, Antalya Merkez ve Kaş’tan 
Gazipaşa’ya kadar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanları, Yönetim ve 
Denetim Kurulu Üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda 

konuşan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “2019’u güzel çalışmalarla bitirdik, 
2020 yılına yeni umutlar ve büyük bir heyecanla girdik” dedi.
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A
ntalya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 
Birliği Eğitim ve 
Değerlendirme 
Toplantısı, 3 Ocak’ta 

Antalya Merkez’de bulunan 37 
Oda Başkanı, Yönetim ve Denetim 
Kurulu Üyelerine, 4 Ocak’ta ise 
Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar ilçelerde 
bulunan 38 Oda Başkanı, Yönetim 
ve Denetim Kurulu Üyelerine 

yönelik düzenlendi. Antalya Esnaf 
ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
faaliyetlerinin ve yeni dönem 
projelerinin aktarıldığı toplantı 
Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Muhittin Böcek, TESK 
Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 
Antalya Ticaret İl Müdürü Mesut 
İlter ve AESOB Başkanı Adlıhan 
Dere’nin açılış konuşmaları ile 
başlayarak Protokol Uzmanı İhsan 

Ataöv’ün Protokol ve Nezaket 
Kuralları Eğitim sunumuyla devam 
etti. 

“2020 YILINA YENİ 
uMuTLARLA GİRDİK”

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 2020 
yılının 2019’a benzememesini, 
esnafın sorunlarının ivedilikle 
çözülmesini, esnafın ayakta 
duramaması halinde tüm 
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ekonominin 
sekteye 
uğrayacağını 
belirterek, 
“Antalya Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği olarak 
2019 yılını güzel 
çalışmalarla bitirdik, 
2020’ye yeni umutlar 
ve yeni heyecanlarla 
girdik. Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Muhittin 
Böcek ile seçimin hemen ardından 
bir çalıştay yaptık. Bu çalıştaydan 
sonra da sorunların tek tek çözümü 
noktasında önemli adımlar attık. 
Önümüzdeki günlerde Antalya 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Muhittin Böcek ve 75 Esnaf-
Sanatkarlar Odası Başkanlarımızın 
katılımlarıyla kahvaltılı bir toplantı 
düzenleyerek esnafımızın 

sorunlarını ele 
alacağız. Yine Mart 
ayı içerisinde Esnaf 
Çalıştayı yapmayı 
kararlaştırdık. 

Esnaf ve 
sanatkarlarımızın 

sorunlarının en 
aza inmesi için birlik 

ve beraberlik içinde 
çalışmalarımıza devam 

ediyoruz. Bu çalışmalarımıza 
var gücümüzle devam edeceğiz. 
Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız, 
Valimiz, Büyükşehir Belediye 
Başkanımız, tüm belediye 
başkanlarımız, Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde 
sorunlarımızı aktarmaya, çözüm 
önerilerimizi sunmaya devam 
edeceğiz. Biliyoruz ki çağımız bilgi 
çağı. Biz de bu çağa uyum sağlamak 
için, esnafımızın gelişmesi ve 

yeniliklere uyum sağlaması 
adına önemli adımlar atarak, 
eğitim seferberliği başlattık. Bu 
yıl boyunca da tüm esnafımızın 
ihtiyaç duyduğu eğitimleri 
gerçekleştireceğiz.” dedi. 

“AESOB öRNEK OLuYOR”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu (TESK) Genel 
Başkanı Bendevi Palandöken, 
Antalya’da faaliyet gösteren 
esnafların çok şanslı olduğunu 
vurgulayarak, “Adlıhan Dere 
başkanımız ve Antalya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliğimiz 
Türkiye’deki tüm birliklere örnek 
olacak projelere imza atıyor ve 
atmaya devam edeceğine olan 
inancım tam. Aynı zamanda değerli 
kardeşim Adlıhan Dere’nin ilklere 
imza attığını ve büyük bir azimle 
çalışmalarına devam ettiğini her 
fırsatta dile getiriyorum. Antalya’da 
82 bin esnafımızın başkanı olan 
Adlıhan başkanımız benim TESK 
Yönetim Kurulu üyem. Kendisiyle 
her ay en az iki üç kere bir araya 
geliyor esnaf ve sanatkarlarımızın 
durumu hakkında görüşme 
gerçekleştiriyoruz. Esnafımızın 
sorunlarının çözümünde gece 
gündüz fark etmeksizin çabalıyor, 
bu kapsamda hem Ankara’da hem 
de Antalya’da önemli temaslarda 
bulunuyor. Biliyoruz, esnaf ve 
sanatkarlarımızın bir çok sorunu 
var ancak bizler bu sorunları 



ANTALYA BİRLİK Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

7

en iyi bilen kişileriz. Her fırsatta 
bu sorunları dile getiriyoruz. 
Çünkü esnaf ve sanatkarlarımızın 
toplumun barometresi olduğunu 
çok iyi biliyoruz. Esnaf ve 
sanatkarlarımızın mahalle 
kültüründe ne kadar önemli bir yeri 
olduğunu çok iyi biliyoruz. Birlik 
ve dirlik içerisinde olduğumuz 
sürece sorunlarımızı çözmek için 
var gücümüzle çalışmaya devam 
edeceğiz.” dedi.

“İÇİNİZDEN BİRİYİM”

AESOB Eğitim ve Değerlendirme 
Toplantısı’nda Oda Başkanları 
ve Yönetim Kurulu Üyelerine 
hitap eden Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Muhittin 
Böcek, “Bugün hem bir esnaf, 
hem bir köylü çocuğu, hem 
üretici yani içinizden birisi olarak 

huzurunuzdayım. Ben, sen yok 
biz varız. ‘Biz birlikte yaparız’ 
düşüncesiyle yola çıktık. Geride 
kalan 9 aylık süre içerisinde ortak 
akılla Antalya’yı yönetmekle ilgili 
çalışmalar yaptık. Antalya’da 80 
binin üzerinde üyesi olan Antalya 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği’nin 75 Oda Başkanı ve 
Yönetim Kurulu Üyeleriyle beraber 
çalıştayımızı yaptık. Önümüzdeki 
süreçte esnafımızla ilgili, Esnaf 
Odası Başkanlarımızın talepleri 
doğrultusunda yapılması gereken 
ne varsa yapacağız. AESOB ile bir 
çalıştay daha gerçekleştirerek, 
esnafımızın sorunlarına yönelik 
çalışmalar yapacağız. Zaten 
Adlıhan başkanımızla sürekli irtibat 
halindeyiz ve kendisi esnafımızın 
yaşamış olduğu sıkıntıları dile 

getirerek projeler üretiyor. Ben 
Adlıhan kardeşime hem çalışmaları 
hem de bizleri bugün buraya davet 
ederek sizlerle buluşturduğu için 
teşekkür ediyorum.” dedi.   

AESOB Eğitim ve Değerlendirme 
Toplantısı Protokol Uzmanı 
İhsan Ataöv’ün Protokol ve 
Kurumsal Nezaket Kuralları 
Eğitim sunumuyla devam etti. 
Oda Başkanı ve Yönetim Kurulu 
Üyeleriyle birlikte uygulamalı 
bir biçimde gerçekleştirilen 
eğitim ardından AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 
TESK Genel Başkanı Bendevi 
Palandöken, Antalya Ticaret İl 
Müdürü Mesut İlter ve Protokol 
Uzmanı İhsan Ataöv’e teşekkür 
ederek plaket takdim etti. 
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Turizm
Toplantısıdeğerlendİrme
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AESOB Başkanı Adlıhan Dere, İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Muhittin Böcek, Kaymakamlar, Belediye 
Başkanları ve turizm sektör temsilcilerinin katılımlarıyla 
gerçekleştirilen Turizm Değerlendirme Toplantısına 
katılarak, esnaf ve sanatkarların yaşadığı sıkıntıları dile 
getirdi ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
olarak 2020 yılı eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aktardı.

Esnaf ve sanatkarın 
sıkıntıları dile getirildi

Toplantısı
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A
ESOB Başkanı Adlıhan 
Dere, Antalya Valisi 
Münir Karaloğlu’nu 
makamında ziyaret 
ederek esnaf ve 

sanatkarların yaşadığı sıkıntılar 
ve çözümleriyle ilgili genel 
değerlendirmelerde bulundu. 
AESOB Başkanı Adlıhan Dere,  
kamyoncu esnafının takograf 
sorunundan, kuaför ve berber 
esnafının Pazar günleri tatil 

uygulamasından, büfeci ve kantinci 
esnafının sorunlarından, taksici 
esnafının korsan taşımacılarla 
yaşadıkları sorunlardan, haksız 
rekabet koşullarından, ulusal 
zincir marketlerden, her şey 
dahil sisteminden esnafımızın 
turizmden pay alamamasından 
gibi bir çok konuyu aktardı. 2019 
değerlendirmelerini, 2020 yılı 
beklentilerini ve turizme yönelik 
Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar esnaf 

ve sanatkarlara eğitim seferberliği 
başlattıklarını aktararak Vali ve 
Oda Başkanlarının katılımlarıyla 
esnaf ve sanatkarların sorunlarını 
değerlendirmek amacıyla toplantı 
gerçekleştirme konusunda görüştü. 
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 
esnafın hamisi Antalya Valisi Münir 
Karaoğlu’na bugüne kadar esnaf ve 
sanatkarlara vermiş olduğu destek 
ve katkılardan dolayı teşekkür 
ederek plaket takdim etti.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere 
Vali  Karaloğlu’nu ziyaret etti
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A
ESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, 
yumurta ve balıkta 
toptan alımlarda 
KDV’nin yüzde 1, 

mobilyada ise KDV’nin yüzde 8 
olarak belirlendiğini belirterek 
KDV indirimlerinin hayata 
geçirilmesinin hem esnaf ve 
sanatkarlara hem de vatandaşlara 
büyük avantaj sağlayacağını 
söyledi. AESOB Başkanı Adlıhan 
Dere, “Daha önce yapılan 
KDV indirimleri piyasalara 
oldukça olumlu yansıdı, hem 
esnafımızın satışları arttı hem 
de vatandaşlarımız indirimli 
fiyatlardan faydalanmış oldu. 
Özellikle mobilya sektöründe bir 
süredir devam eden KDV indirimi 
geçen yıl haziran ayında sona 
ermişti. Esnafımızın indirimlerin 
devam etmesi yönünde yoğun 
bir talebi vardı. Taleplerimize 
olumlu yaklaşan Hazine ve Maliye 
Bakanımız Berat Albayrak müjdeyi 
açıkladı ve esnafımızın beklediği 
indirim haberini verdi. KDV 
indirimlerinin devam etmesi ise 
en önemli taleplerimiz arasında 
yer alıyor. Özellikle temel tüketim 
maddelerinde sağlanan indirimler 
esnaf ve sanatkarlarımıza olduğu 

gibi vatandaşlarımızın ekonomisine 
de büyük katkı sağlıyor.” dedi.

Yeni yılda esnafın sorunlarının 
hızlı bir şekilde çözüme 
kavuşturulmasını talep ettiklerini 
vurgulayan AESOB Başkanı Adlıhan 
Dere, “Esnaf ve sanatkarlarımızın 
ayrı ayrı, mesleklerine ait sorunları 
var. Bu sorunları Antalya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği olarak 
her zaman dile getiriyoruz. 2019 
yılında çözüme kavuşamayan 
tüm sorunların yeni yılda hızlı 
bir şekilde çözülmesini talep 
ediyoruz. Ekonominin can damarı 
olan esnaf ve sanatkarlarımız 
ayakta duramazsa ekonomimiz 
sürdürülebilir olmaktan uzaklaşır. 
Her zaman devletimizin yanında 
olan, mahallemizin koruyucusu 
esnafımızın ayakta kalabilmesi 
ve evine ekmek götürebilmesi 
amacıyla haksız rekabet koşulları 
giderilmeli ve sorunlarımız 
vakit kaybetmeden çözüme 
kavuşturulmalıdır.” dedi.

“İndirimler 
devam 
etmeli”

AESOB Başkanı Adlıhan Dere;

AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, Resmi 
Gazete’nin mükerrer 

sayısında yer alan 
KDV indirimlerinin 

iç piyasayı 
canlandıracağını 

vurgulayarak 
özellikle temel 

gıdalarda sağlanan 
KDV indirimlerinin 

sevindirici 
olduğunu aktardı. 
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B
aşkan Böcek, 2023 yılı 
sonuna kadar alt yapıya 
4 milyar 160 milyon TL’lik 
yatırım yapacaklarını 
açıkladı. 

Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Muhittin Böcek, göreve 
geldiği günden bu yana altıncı 
kez esnaf oda başkanları ile 
buluştu. Antalya’nın 19 ilçesindeki 
75 oda başkanı ile Büyükşehir 
Belediyesi’nde toplanan Başkan 
Böcek, tek tek sorun ve önerileri 
dinledi, çözüm aradı. Toplantının 
açılışında söz alan AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, Başkan Böcek’e 
teşekkür etti. Başkan Böcek’in her 
fırsatta esnafla buluştuğunu hatta 1 
yıl içerisinde 6 kez esnafla toplantı 
yaptığına dikkat çeken Dere, “Biz 
birlikte yaparız sözünüz böyle 
hayata geçiyor” diyerek esnafa 
verdiği destek için teşekkür etti.

Başkan Böcek de 11 aylık süreçte 
yaptıkları hizmetleri anlatarak, 
planlı, kurallı, kimlikli kent için 
çalışmalarına devam ettiklerini 
söyledi. Esnaf buluşmalarının 

Antalya için önemine değinen 
Başkan Böcek, oda başkanlarına 
tek tek söz vererek sorun, talep, 
önerilerini dinledi. Özellikle 
Elektronik Denetleme Sistemi 
EDS’nin hizmete girmesi ile hız 
limitlerinin yaz aylarında trafik 
sorunu yaratacağını öne süren 
oda başkanları hız limitlerinin 
yükseltilmesiyle ilgili taleplerini 
iletti.  

Büyükşehir Belediyesi borçlarını 
yeniden yapılandırıp, tasarruf 
tedbirleri uygulayarak mali disiplini 

sağladıklarını ifade eden Başkan 
Muhittin Böcek, “Borç lügatı 
yapmadan planlı, kurallı, kimlikli, 
kent için çalışacağız. Dertlere 
derman olmaya, haksızlıkları 
gidermeye geldik. Benim Kepez 
bölgesinde asgari ücret bile 
alamayan garip vatandaşım suyun 
tonuna 5.5 TL öderken, örnek 
veriyorum Alanya’da villası olan bir 
vatandaş 2.5 TL ödüyor. Burada da 
haksızlık var. Hepsini gidereceğiz” 
dedi.

Başkan Böcek, 2023 yılı sonuna 

Oda Başkanları Antalya 
Büyükşehir Belediye 

Başkanı ile buluştu
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Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı 

Muhittin Böcek, AESOB 
Başkanı Adlıhan Dere 

ve Antalya’nın 19 
ilçesindeki 75 esnaf 
odasının başkanları 
ile bir araya gelerek, 
sorunlarını dinledi. 
Esnafın taleplerini 
yerine getirmeye 

devam edeceklerini 
belirten Başkan Böcek, 

‘Ben bilirim yönetim 
anlayışı değil, birlikte 

yaparız anlayışı 
ile hizmetlerimizi 

gerçekleştiriyoruz” 
dedi. 

kadar alt yapıya 4 milyar 
160 milyon TL’lik yatırım 
yapacaklarını açıkladı. 
Programlarını yaptıklarını anlatan 
Başkan Böcek, şunları söyledi: 

“11 ay içerisinde Antalya’nın 
Gazipaşa’dan Kaş’a kadar 
fotoğrafını çektik. Röntgenini 
çektik. Nerede ne eksiği var. 
Bunun içinde atıksu, içme suyu, 
kanalizasyon, yağmur suyu, 
boruların değişmesi var. Tarımsal 
sulama da var. Köylümüze yardım 
edeceğiz. Bu yatırımları yaparken 
ince eleyip sık dokuyoruz. Bunlar 
sizin paralarınız. Tüyü bitmemiş 
yetimin hakkını koruyoruz. 
Çalışmalarımızda ben bilirim 
değil, birlikte bilirizi önemsiyoruz 
ve buna göre hizmet ediyoruz.”  

Muratpaşa Cami le Kapalı yolun 
kesiştiği noktada yaya öncelikli 
yol olduğu için yaşanan trafik 
sıkışıklığını gidermek üzere de 
çalışma başlattıklarını söyleyen 
Başkan Böcek, söz konusu yerde 
iki yerden geçiş sağlanacak 
şekilde şeffaf, Antalya’ya yakışan 
bir yaya üst yolu yapılacağını 
söyledi.
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Antalya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği olarak, 
Koronavirüs salgınına karşı 
alınan tedbirler kapsamında 
Sağlık Bakanlığı tarafından 
açıklanan 14 Altın Kurala uymak 
suretiyle gerçekleştirilen 
sterilizasyon çalışmaları çamaşır 
suyu katkılı ve özel dezenfektan 
ürünleriyle belirli periyotlar 
halinde gerçekleştirildi. 

Esnaf ve sanatkarların sağlıklı 
hizmet alabilmeleri amacıyla, 
Birlik personeli eldiven, maske 
ve özel dezenfektan ürünleri 
kullanarak hizmet vermekte, 
AESOB Hizmet Binası, Toplantı 
Salonları, Sicil Büroları ve tüm 
kullanım alanları sterilizasyon 
ekibi tarafından özel ilaçlarla 
dezenfekte edilmektedir.

AESOB’da koronaya karşı 
hijyEn SEfErBErliği
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A
k Parti MKYK Üyesi ve 
Antalya Milletvekili Av. 
Mustafa Köse, Ak Parti 
Antalya Milletvekilleri 
İbrahim Aydın ve 

Kemal Çelik, Ak Parti Antalya İl 
Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, 
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, 
AESOB Yönetim, Denetim, Disiplin 
Kurulu Üyeleri, Antalya Merkez ve 
Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanlarının 
katılımlarıyla Antalya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği’nde 
gerçekleştirilen toplantıda 
esnaf ve sanatkarların sorunları 
ve çözüm önerileri hakkında 
değerlendirmelerde bulunuldu. 

“TuRİST ÇARŞIYA İNMELİ”

Açılış konuşmalarını 
gerçekleştirilen Antalya Esnaf 
ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
Başkanı Adlıhan Dere, “Bugün 
burada Antalya Merkez ve 
Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanlarımızın talepleri, 
sorunları ve çözüm önerileri 
hakkında değerlendirmelerde 
bulunacağız. Bildiğiniz gibi, Ak 
Parti iktidarında bugüne kadar 
esnaf ve sanatkarlarımızın bir 
çok sorunu çözüme kavuştu. 
Ancak esnaf ve sanatkarımızın 
daha bir çok sıkıntısı var. Esnaf ve 
sanatkar olarak bizler, yönetmelik 
ve kanunlarla birlikte yalnızca 

kuralların uygulanmasını, herkesin 
kurallara göre faaliyet göstermesini 
istiyoruz. Birlik Başkanı olarak ben 
esnafımızın içinde bulunduğu 
durumu ve sorunları ana hatları 
ile bilgilerinize arz ettikten sonra 
sözü Oda Başkanlarıma bırakmak 
istiyorum. Değerli milletvekillerim 
ve il başkanım, SSK ve Bağ-Kur 
primlerinin yüksek düzeyde 
olması, esnafımızın ödeme 
güçlüğü yaşamasına ve buna 
bağlı olarak yeni istihdamın 
yaratılamamasına yol açmaktadır. 
Öte yandan, perakende ticaretin 
düzenlenmesi için, AVM yasasının 
yürürlüğe girmesi acil konuların 
başında gelmektedir. Malumunuz 
üzere, ülkemizde ciddi bir esnaf 

Esnaf ve sanatkarların
TALEPLERİ

değerlendirildi
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enflasyonu ile karşı karşıyayız. 
Dileyen dilediği yere istediği 
biçimde iş yeri açabilmekte, hiç bir 
planlama yapılmaksızın açılan iş 
yerleri, bir süre sonra kapanmak 
durumunda kalmaktadır. 
Bu da, hem ekonomimize, 
hem de esnafımıza ciddi 
boyutlarda zarar veriyor. Ticaret 
Bakanlığımızın bu konuyla ilgili 
bir çalışması olduğunu biliyoruz. 
Bu çalışmanın tamamlanarak 
yaşama geçirilmesini çok 
önemsiyoruz. Hükümetimizin 
yapacağı yasal düzenlemelerle, 
esnafımızın üzerindeki vergi 
yükünün azaltılması ve 
stopajların kaldırılması, en 
önemli taleplerimizin içinde yer 
almaktadır. Yine, çek kanununun 
yeniden düzenlenmesini 

talep ediyoruz. Kanunda yer 
alan hapis cezasının mutlaka 
kaldırılması gerekmektedir. 
Hapisle cezalandırılan esnafımız 
borcunu hiçbir şekilde ödeyemez 
hale gelmektedir. Bir diğer 
yandan, konaklama vergisi küçük 
pansiyon ve otelleri çok fazla 
etkileyecek bir uygulamadır. 
Küçük pansiyon ve otellerin bu 
vergiden muaf tutulması son 
derece önemlidir. En önemli 
konulardan bir diğeri de her şey 
dahil sistemi. Antalya esnafımızı 
yakından ilgilendiren önemli 
sorunlardan bir tanesidir. Sistem 
mutlaka yeniden düzenlenerek, 
sınırlamalar getirilmeli, tatil için 
ilimizi tercih eden turistlerin, 
kent merkezine inme imkanları 
arttırılmalı, sürdürülebilir bir 
sistem inşa edilmelidir. Yani bu 
sistemde otelde konaklayan bir 
turist, ayakta kaldığı müddetçe 
yiyip, içiyor sadece uyuduğu 
vakit yiyip, içmiyor. Dışarı çıkıp 
da yöresel lezzetlerimizi tatmıyor. 
Otelden dışarı çıkartıldığında 
ise, yalnızca belirli shopping 
centerlara götürülüyor ve tekrar 
otele geri getiriliyor. Turistin çarşıya 
inmesi, Antalyamızın yöresel 
lezzetlerini tatması, hediyelik 
eşya dükkanlarını ziyaret etmesi, 
lokantalarımızda yemek yemesi, 
bakkaldan, büfeden alışveriş 
yapması, yabancı misafirlerimize 
kültürümüzün ve geleneklerimizin 
aktarılması açısından da son 
derece önemlidir. Kısacası, bir turist 

Antalya Esnaf 
ve Sanatkarlar 

Odaları Birliği’nde 
gerçekleştirilen esnaf 

ve sanatkarların 
hükümetten 

beklentileri konulu 
toplantıda esnaf 
ve sanatkarların 

sorunları hakkında 
değerlendirmelerde 

bulunuldu
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Antalyamıza geldiği zaman çarşıya, 
pazara, caddelere inmeli, Türk 
kültürünü öğrenmeli, halk ve esnaf 
ile kaynaşmalı, şehrin güzelliklerini 
görmeli. Bu şehrin havasını 
solumalı, şehirle ilgili fikir sahibi 
olmalı. Böylece, hem Antalyamızı, 
hem de ülkemizi dünyaya daha 
doğru bir şekilde tanıtabiliriz.”” dedi.
“KAYIT DIŞI MuTLAKA 
öNLENMELİ”

Kayıt dışı ve kaçak işletmelerin 
önlenmesinin çok önemli olduğunu 
vurgulayan AESOB Başkanı Adlıhan 
Dere, “Kayıt dışı işletmeler için 
etkili ve caydırıcı yasal düzenleme 
mutlaka yapılmalıdır. Bizler Birlik 
olarak elimizdeki imkanlarla, bu 
işletmeleri denetleme konusunda 
çaba gösteriyoruz. Kaydı olmayan 
esnaf ve sanatkarların oluşturduğu 
haksızlığı ortadan kaldırmak için, 
yaptığımız denetimlerimizi aralıksız 
olarak sürdüreceğiz. Ancak etkili bir 
mekanizma, yasal düzenlemenin 
yapılması ile mümkün olacaktır. 
Yine ulaşım sektöründe 
yaşadığımız sorunlardan biri 
de, kaçak rent a car’ların turist 
taşımacılığı yapmalarıdır. Bu 
durumun önlenebilmesi için 
mutlaka tedbir alınmalıdır. Bakkal 
ve bayilerimizin içki satış saatlerine 
yönelik olarak mutlaka bir 
düzenleme yapılmalıdır. Özellikle 
turizm bölgelerinde, alkollü içecek 
satış saatinin 22.00’den 24.00’e 
alınması son derece önemlidir. 
Uygulanan cezai yaptırımlar 

esnafımızın mevcut sermayesinin 
bile üzerindedir. Bir bira satan 
esnafımıza 52 bin lira ceza 
kesiliyor. Bu cezaları esnafımızın 
ödemesi mümkün değil.  Ayrıca 
bazı meslek guruplarına tanınan 
yıpranma payı hakkı esnafımız için 
de uygulanmalıdır. Esnaflarımız 
günde 12-18 saat arasında hizmet 
üreten mesleklerin içinde 
yer almaktadır. Bu nedenle 
emeklilik için uygulanan 9000 
gün prim zorunluluğu 7200 
güne mutlaka indirilmelidir. 
Önemli sorunlardan bir tanesi 
de sicil affı meselesidir. Sicil affı 
ile esnafın krediye daha kolay 
ulaşımı mutlaka sağlanmalıdır. 
Değerli milletvekillerim, değerli il 
başkanım Birliğimizi ziyaret ederek 
esnafımızın sorunlarını ilk ağızdan 
dile getirme fırsatını bize verdiğiniz 
için ve esnafımızın sorunlarının 

çözümünde göstereceğiz katkılar 
nedeniyle, hepinize şimdiden çok 
teşekkür ediyor, en içten saygılarımı 
ve sevgilerimi sunuyorum. Ayrıca 
esnafımızın sorunlarını aktarmak 
için işlerini güçlerini bırakıp 
gelen tüm oda başkanlarımıza 
da teşekkür ediyor, toplantımızın 
hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

“ESNAfIMIZ BİZİM İÇİN ÇOK 
öNEMLİ”

Ak Parti MKYK Üyesi ve Antalya 
Milletvekili Av. Mustafa Köse, 
“Bizler bugüne kadar her zaman 
esnafımızın yanında yer aldık 
ve esnafımızın yararına olacak 
işlere imza atmaya özen gösterdik. 
Tabi ki tüm problemler bir anda 
çözülemiyor, ancak acil konular 
üzerinde gerekli adımları hızlı bir 
şekilde atacağız. Birlik Başkanımızla 
birlikte ilgili Bakanlarımızla 
görüşme gerçekleştirerek bu 
konuları ileteceğiz. Bildiğiniz gibi 
Cumhurbaşkanımız da esnafımıza 
büyük önem veriyor ve her fırsatta 
bunu dile getiriyor. Dolayısıyla 
esnaf ve sanatkarlarımızın yükünü 
hafifletmek için elimizden gelen 
gayreti göstereceğiz. Toplantımızın 
hayırlara vesile olmasını diliyorum.” 
dedi.   

SORuNLAR TEK TEK 
ANLATILDI

Toplantının soru-cevap bölümünde 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanlarına söz verilerek esnaf 
ve sanatkarların hükümetten 
beklentileri, sorunlar ve çözüm 
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önerileri dile getirildi. Kaş’tan 
Gazipaşa’ya kadar esnafın sorun ve 
taleplerinin aktarıldığı soru-cevap 
bölümünde Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanları turizm bölgelerinde 
özellikle otellerde faaliyet gösteren 
rent a car firmalarının taşımacı esnafı 
gibi hareket ederek haksız rekabet 
oluşturduklarını, C plaka sahibi 
olmayanların servisçilik yaparak 
esnafı mağdur ettiklerini, Bağ-Kur 
ve SSK primlerinin düşürülmesi 
gerektiği, esnafların düzensiz bir 
şekilde işyeri açmalarının önlenmesi, 
esnafın ödemiş olduğu stopajın 
kaldırılması, kayıt dışı işletmelerin 
önlenmesi, turizm bölgelerindeki 
büfe, bakkal ve marketlerde alkol satış 
saatlerinin yeniden düzenlenerek 
22:00 ile 06:00 saatleri arasındaki satış 
yasağının 2 saat uzatılarak 24:00’a 
yükseltilmesi ve uygulanan cezaların 
esnaf ve sanatkarların ödeyemeyeceği 
derecede çok yüksek olması ve ağır 
bir külfet oluşturması sebebiyle 
yeniden düzenlenmesi, esnafın vergi 
yükünün azaltılması, zincir marketler 
ve AVM’lere yönelik düzenlemelerin 
yapılması ve denetimlerin arttırılması, 
esnaf ve sanatkarlara yönelik 
uygulanan e-haciz işlemlerinin 
kaldırılması ve yeniden yapılandırma 
imkanının getirilmesi, hız limitlerinin 
yeniden düzenlenmesi, hem araç 
sahibinde hem şoföre uygulanan çift 
trafik cezalarının teke düşürülmesi, 
ceza puanlarının düşürülmesi, ÖTV 
indirimlerinin daha kapsayıcı bir 
şekilde yeniden düzenlenmesi, zincir 
mağaza ve AVM’lerde milli piyango 
biletinin satılmasının engellenmesi, 
D2 belgelerine düzenleme getirilmesi, 
araç alım satımında sunulan garanti 
sürelerinin sınırlandırılması, marka 
avukatlarının esnaf üzerinde 
uyguladığı haksız baskının önlenmesi, 
konaklama vergisine küçük esnafı 
mağdur etmeyecek bir düzenleme 
getirilmesi ve günlük kiralık evlere 
yönelik başta güvenlik amacıyla bir 
düzenleme getirilmesi, kermes adı 
altında düzenlenen kaçak pazar 
faaliyetlerinin engellenmesi, esnaf 
ve sanatkarlara sağlanan teşviklerin 
arttırılması, fırıncı esnafının 
maliyetlerinin azaltılması, taban 
fiyat uygulaması ile haksız rekabet 
koşullarının giderilmesine yönelik 
taleplerini aktardılar. 
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KooperAtifçiliK 
Otobüsü Antalya’da

A
ntalya Vali Yardımcısı 
Tayyar Şaşmaz, 
Esnaf, Sanatkarlar ve 
Kooperatifçilik Genel 

Müdürü Necmettin Erkan, Elmalı 
Belediye Başkanı Halil Öztürk, 
Antalya Ticaret İl Müdürü 
Halil Özşahan, Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü 
Abdullah Çalışkan, Isparta Esnaf 

ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
Başkanı Ahmet Tural, Burdur 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği Başkanı Metin Sipahi, 
AESOB Başkanvekilleri, Yönetim, 
Denetim, Disiplin Kurulu Üyeleri, 
Oda ve Kooperatif Başkanlarının 
katılımlarıyla ve Antalya’da ilk 
olarak Cumhuriyet Meydanı’nda 
konuşlandırılan Kooperatifçilik 

Otobüsü’nün açılışında ilk olarak 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın 
mesajı okundu. Bakan Pekcan’ın 
mesajında sabah saatlerinde 
Gürbulak Gümrük Müdürlüğü 
personelini taşıyan araca yapılan 
saldırı şiddetle kınandı. Mesajda 
ayrıca İdlib’de şehit olan askerlere 
rahmet ve ailelerine başsağlığı 
dilekleri iletildi. 
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Ticaret Bakanlığı’nın “Birlikte 
Üretim, Birlikte Büyüme” hedefiyle 
kooperatifçilik seferberliğini 
başlattığını ve bu doğrultuda bir 
taraftan kooperatifçiliğin çağın 
koşullarına uygun bir yapıya 
kavuşturmak için gerekli yasal ve 
kurumsal çalışmaları yürütürken, 
diğer taraftan yediden yetmişe 
tüm vatandaşlara kooperatifçiliği 
tanıtmak ve bu konuda ülke 
çapında bir farkındalık yaratmak 
adına çeşitli projeleri hayata 
geçirdiklerini ifade eden Ticaret 
Bakanı Pekcan, “Girişimcilerimizin 
Antalya’nın kooperatifçilikte de 
lider olması için samimiyetle çaba 
harcayacağına inanıyorum.” dedi.

Açılış konuşmalarını gerçekleştiren 
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği Başkanı Adlıhan 
Dere, Bahar Kalkanı Harekatı’na 
tüm esnaf ve sanatkarlar camiası 
olarak desteklerini ifade etti. 
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 
Kooperatifçilik Otobüsü Projesi’nin 
yeni nesillerin kooperatifçiliği 
tanımasında çok etkili olacağını 
belirterek Ticaret Bakanlığı’na 

Kooperatifçilik Otobüsü projesinde 
Antalya’ya da yer verildiği için 
teşekkür etti. Kooperatifçiliğin 
önemine vurgu yapan AESOB 

Başkanı Adlıhan Dere, “Ticaret 
Bakanlığımız tarafından 
gerçekleştirilen Kooperatifçilik 
Tanıtım ve Geliştirme Projesi’nin 
ülkemizde kooperatifçiliğin 
ileri seviyelere taşınmasına, 
sürdürülebilirliğine ve imajının 
olumlu yönde geliştirilmesine 
hizmet eden önemli bir proje 
olduğunu görmekteyiz. Bu 
projenin, kooperatifçiliğin 
yaygınlaşması ve yeni nesillerin 
kooperatifçiliği tanıması için 
büyük katkı sağlayacağına 
inanıyorum. Üretim için, ülkemizin 
kaynaklarının ekonomiye 
kazandırılması konusunda 
kooperatifçilik oldukça önemli 
bir öneme sahiptir ve bu konuda 
kooperatifçiliğin her sektörde 
yaygınlaştırılması gerekmektedir. 
Bu proje sayesinde ülke genelinde 
bir farkındalık oluşturulacak, 
kooperatiflerimizin ulusal ve 
küresel pazarlarda yer almaları 
sağlanabilecektir. Kooperatifçilik 
Tanıtım ve Geliştirme Projesi 
kapsamında, çok sayıda il ve ilçeye 
ziyaretler gerçekleştirecek olan 

Ticaret Bakanlığı 
tarafından başlatılan 

Kooperatifçilik 
Tanıtım ve Geliştirme 
Projesi’nin uygulama 
yüzü Kooperatifçilik 
Otobüsü Antalya’da. 
01-06 Mart tarihleri 
arasında Antalya’da 

bulunacak olan 
Kooperatifçilik Otobüsü 

bir hafta boyunca 
kooperatifçilikle ilgili 

çeşitli etkinlikler 
düzenleyecek



ANTALYA BİRLİK Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

24

Kooperatifçilik Otobüsü 02-06 
Mart tarihleri arasında ilimizde 
olacak ve kooperatifçiliğin 
tanıtılması amacıyla bir dizi 
etkinlikler düzenleyecek. 
Ben bu önemli projede emeği 
geçen başta Ticaret Bakanımız 
Ruhsar Pekcan hanımefendi 
olmak üzere, Esnaf, Sanatkarlar 
ve Kooperatifçilik Genel 
Müdürümüz Sayın Necmettin 
Erkan’a, Genel Müdür 
Yardımcılarımıza ve Şube 
Müdürlerimize teşekkür ediyor, 
projemizin hayırlı, uğurlu 
olmasını diliyorum.” dedi. 

Açılışta konuşan Ticaret 
Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve 
Kooperatifçilik Genel Müdürü 
Necmettin Erkan, sözlerine 
İdlib şehitlerine rahmet 
dileyerek ve Bahar Kalkanı 
Harekatı için Türk Ordusu’na 
muzaffer olması temennisiyle 
başladı.  “Ülkemizin dört 
bir yanında ocaklara ateş 
düşüren şehadet haberleri 
hepimizi derinden sarsıyor. 
Bütün ayrılıkları bırakıp 
kenetlenmemiz gerekiyor. 
Zaman, birliğimizi ve dirliğimizi 
koruma zamanı. Hepimiz 
ülkemize karşı sorumluyuz. 
Bize düşen birliğimizi korumak 
ve çalışmaktır. Şehitlerimiz, 
bu vatan için can verirken biz 
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burada kavga edemeyiz. Onlar 
cephede ateş altındayken biz 
de cephe gerisinde birlik ve 
dayanışma içinde daha çok 
çalışmalı, daha fazla üretmeliyiz.” 
diyen Erkan, konuşmasının 
devamında Kooperatifçilik 
Otobüsünün Antalya Programı 
hakkında bilgiler verdi.

Açılışta konuşan Antalya Vali 
Yardımcısı Tayyar Şaşmaz da 
konuşmasına şehitlerimize 
rahmet ve Bahar Kalkanı 
harekatına katılan askerlerimize 
başarı dileklerini ileterek 
başladı. Vali Yardımcısı Şaşmaz, 
Türkiye’de kooperatifçilik 
alanında yaşanan sorunları 
anlattı. Bu sorunların başında 
kooperatifçilik konusunda bilgi 
yetersizliğini geldiğini belirten 
Şaşmaz, Ticaret Bakanlığı’nın 
Kooperatifçilik Tanıtma ve 
Geliştirme Projesinin bu sorunu 
aşmak için çok yerinde bir proje 
olduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından 
Cumhuriyet meydanında 
kurulan kooperatif stantları 
ziyaret edildi. Kooperatifçilik 
Otobüsü bir hafta boyunca 
Antalya’da girişimcilerden, 
öğrencilere, tarımsal üreticilerden 
üniversitelere kadar pek çok 
alanda etkinlik düzenleyecek.
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Çiçekleri Soldurmayalım Projesi

MESLEkİ EğİTİM 
kuRSLARı AçıLdı

Ç
içekleri Soldurmayalım 
Projesi Mesleki Eğitim 
Kursları Açılış Töreni, 
Vali Yardımcısı Ali 
Taşkın Balaban, 

Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Mustafa 
Gürbüz, AESOB Başkanı Adlıhan 
Dere, İl Emniyet Müdür Yardımcısı 
Fatih İnceyavuz, Muratpaşa 
Belediye Başkanvekili Hüseyin Sarı, 
İş Kurumu İl Müdürü Veli Tekkanat, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl 
Müdürü Abdullah Çalışkan, İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet 
Karakaş, Gençlik Hizmetleri Şube 

Müdürü Mehmet Ünlü, AESOB 
Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu 
Üyeleri, Oda Başkanları, Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve kursiyerlerin 
katılımlarıyla gerçekleştirdi. 

“SOSYAL SORuMLuLuK 
pROjELERİ ÇOK DEĞERLİ”

Dezavantajlı gençlere meslek 
edindirme ve sonrasında 
işe yerleştirilmeleriyle ilgili 
gerçekleştirilen Çiçekleri 
Soldurmayalım Sosyal Sorumluluk 
Projesi Mesleki Eğitim Kursları 
açılış töreninde konuşmalarını 
gerçekleştiren AESOB Başkanı, 

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği olarak sosyal 
sorumluluk projelerine büyük 
önem verdiklerini belirterek, 
“Antalya Valiliğimiz, Emniyet 
Müdürlüğümüz, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğümüz, Aile ve Sosyal 
Politikalar Müdürlüğümüz ve 
İş Kurumu Müdürlüğümüz 
işbirliği ile yürütülmekte olan 
‘Çiçekleri Soldurmayalım’ projesi 
kapsamında, dezavantajlı 
grupta yer alan çocuklarımızın, 
gençlerimizin, sosyalleşmelerinin 
önünü açmak, kişilik gelişimlerine 
yardımcı olmak, moral ve 

Antalya Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, AESOB Başkanı Adlıhan 

Dere, Kurum ve Kuruluş İl Müdürleri Çiçekleri Soldurmayalım 
Projesi Mesleki Eğitim Kurslarının açılışını gerçekleştirerek eğitim 

merkezinde incelemelerde bulundu.
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motivasyonlarını 
arttırmak, zararlı 
alışkanlıklardan 
korumak amacıyla 
uzmanlar 
eşliğinde destek 
sağlanmaktadır. 
Dezavantajlı 
grupta yer alan 
kursiyerlerimiz  bu 
sayede iş imkanına 
kavuşabilecek ve 
toplumda statü sahibi 
olabileceklerdir. 
Antalya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odalar Birliği olarak 
sosyal sorumluluk projelerini 

her zaman için destekliyor 
bu kardeşlerimizin mesleki iş 
becerilerini geliştirip topluma 

adapte olma adayı 
yolunda elimizden 
geleni yapmaya 
çalışıyoruz. 2014 
yılından bu yana eğitim 
merkezimizin kapılarını 
bu gençlerimiz için 
her koşulda açıyor, 
imkanlarımızı sonuna 
kadar onlara sunmaya 
çalışıyoruz. İlimizde 
özel desteğe muhtaç 
bu çocuklarımıza, 
gençlerimize mesleki 

beceri ve iş imkanı sağlamak ve 
topluma sağlıklı bireyler olarak 
kazandırabilmek amacıyla 
ortaklaşa düzenlenen bu projenin 
2014 yılından bu yana başarıyla 
devam ettiğini de görmenin 
onur ve gururunu da hep birlikte 
paylaşıyoruz.” dedi.

“KuRSİYERLERİMİZİN 
İSTİHDAMLARINI SAĞLADIK”

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 
kurs kapsamı hakkında bilgiler 
aktararak “Kaş’tan Gazipaşa’ya 
esnaf ve sanatkarımızla Antalya’nın 
önemli sivil toplum kuruluşu 
olarak, dezavantajlı grupta yer alan 
bu çocuklarımıza, gençlerimize 
mesleki nitelik kazandırmak 
amacıyla tahsis ettiğimiz eğitim 
merkezimizde 9 Aralık 2019 
tarihinde  başlayan kurslarda; 
Yiyecek İçecek Hizmetleri Aşçı 
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Yardımcısı, Pasta Yapımı ve 
Sunumu, Rezervasyon Elemanı, 
Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme 
Teknikleri alanlarında 100 
kursiyerimize mesleki eğitimler 
verilecektir. 2014 yılında başlatılan 
bu özel projede tüm kurslara 
toplam 410 kursiyer kayıt edilmiş, 
305 kursiyerimiz mezun olmuş ve 
çalışmak isteyen 207 evladımızın 
istihdamları sağlanmıştır. Mesleki 
nitelik kazanarak sertifikalarını 
alan bu gençlerimiz kökleri 

sağlam ve sağlıklı bireyler olarak 
geleceğe umut olacaklardır. 
Bu gençlerimizden bazıları bu 
kursların sonunda belki kendi 
işyerlerini açacak bizler gibi 
esnaf ve sanatkar olarak aramıza 
katılabileceklerdir. Kendilerine 
başarılar diliyor, her zaman 
yanlarında olacağımızı bir kez daha 
belirtmek istiyorum.” dedi.   

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü 
Çocuk Şube Müdürü Mehmet 
Tatar, dezavantajlı gençlere 

yönelik gerçekleştirilen 
Çiçekleri Soldurmayalım 
Projesi’nin başarılı sonuçlar 
verdiğini belirterek, “Çiçekleri 
Soldurmayalım Projesiyle 
amacımız, çocuklarımızı suç ve 
suç unsurlarından uzak tutmak, 
zararlı alışkanlıklardan korumak, 
sosyalleşmelerinin önünü açmak 
ve kişisel gelişimlerine destek 
olmaktır. Bu proje kapsamında, 
çocuklarımızın mesleki eğitim 
kazanarak çalışma hayatına daha 
güçlü bir şekilde gireceklerine 
inanıyoruz. Bu kurslar sayesinde 
verilen eğitimlerin oldukça faydalı 
olduğunu düşünüyoruz. Çiçekleri 
Soldurmayalım Projesi’nin yeni 
döneminin hepimize hayırlı 
olmasını diliyorum.” dedi.          

Çiçekleri Soldurmayalım Projesi 
Mesleki Eğitim Kursları açılış 
kurdelesinin kesilmesinin 
ardından, mesleki eğitim kursları 
devam eden ve yiyecek-içecek 
hizmetleri eğitimi alan kursiyerler 
kendi yaptıkları yiyecekleri 
protokole ikram etti.
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AESOB Başkanı Adlıhan 
Dere, Antalya Esnaf ve 

Sanatkarlar Odaları Birliği 
ile Antalya Fotoğrafçılar, 
Kırtasiyeciler, Kitapçılar 

Esnaf Odası Başkanı 
Mehmet Bayrak 
işbirliğinde, Oda 

üyelerine yönelik AESOB 
Eğitim Danışmanı Cengiz 

Çiçek’in Etkili İletişim, 
Esnaf-Müşteri İlişkileri 
konulu sunumlarıyla 

düzenlenen eğitim 
seminerine katılarak 

eğitim katılım 
sertifikalarını

takdim etti.

Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler, Kitapçılar 
Odası üyelerine eğitim verildi 
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AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Çin’de 
ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan 
korona virüs salgınının ülkemizde de 
görülmesinin ardından panik olmamak 
gerektiğini belirtti ve doğru bilgi için 
Sağlık Bakanlığı’nın takip edilmesi 
gerektiğini aktardı. 

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, acil 
durumlarda ortaya çıkan fırsatçılara 
ve provokatörlere prim verilmemesi 
gerektiğini belirterek, “Virüs nedeniyle 
dezenfekte ve gıda ürünlerinde fiyatları 
üç, beş katına çıkaran fırsatçılara prim 
verilmemeli. Vatandaşımız, bildiği, 
tanıdığı ve sattığı ürünlerle kendilerini 
mağdur etmeyecek esnafımıza 
güvenmeli, alışverişini ondan yapmalı. 
Bazı provokatörler piyasalarda panik 
havası oluşturarak her şeyin biteceğini, 
azalacağını, sonra bulmakta zorluk 
çekileceğine dair yanlış yönlendirme 
yaparak bunu satış fiyatlarına yansıttı. 
Sağlık Bakanlığımız ve Ticaret 
Bakanlığımız tarafından yapılan 
açıklamalara göre, ülkemizde stok 
yapılması gereken bir ürün grubu yok. 
Ne gıdada ne temizlik ürünlerinde ne de 
ilaç konusunda stok yapmanın gereği 
yok.” dedi.

Vatandaşların sakin olmaları gerektiğini 
hatırlatan AESOB Başkanı Adlıhan 
Dere, “Devletimiz, virüs gelmeden 
önce gerekli tüm hazırlıkları yapmış, 
virüsün ülkemiz sınırlarına gelmesiyle 
birlikte ise gerekli önlemleri almıştır. 
Vatandaşlar olarak bize düşen ise, 
panik havasına kapılmamak ve Sağlık 
Bakanlığımız tarafından açıklanan 
tedbirlere uyarak, temizliğe daha fazla 
özen göstermek. Halka açık yerlerde, 
toplu taşıma araçlarında, kapalı alanlarda 
ve işyerlerimizde hijyen kurallarına 
uymamız bu süreçte büyük önem arz 
ediyor. Alınan tüm tedbirler sayesinde, 
virüsün ülkemizde yayılmayacağına 
inanıyor, vatandaşlarımıza, esnaf ve 
sanatkarlarımıza alınan tedbirleri ve 
uyarıları yakından takip etmelerini 
öneriyorum.” dedi. 

AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere’den 

VİRÜS UYARISI AESOB Başkanı Adlıhan 
Dere, corona virüs sebebiy-
le iş yapamayan esnaf ve 
sanatkarların Mart ayındaki 
vergi ödemelerinin erte-
lenmesi gerektiğini akta-
rarak, “Ülkemizde corona 
virüsten dolayı okulların 
tatil edilmesiyle esnaf ve 
sanatkarlarımızın müşterisi 
azalıyor. Otobüs, taksi, servis, 
kantinler, pastaneler, lokan-
talar, kuaförler, kırtasiyeler, 
konfeksiyon işletmeleri gibi 
toplu kullanım alanlarında 
işler durma noktasına geldi. 
Oysa Mart ayı esnafımız için 
adeta dert ayıdır. Corona 
virüs sebebiyle iş yapama-
yan esnaf ve sanatkarlarımız 
için Mart ayında yapılacak 
vergi ve SGK primi ödeme-
leri Temmuz ayına kadar 
ertelenmeli” dedi.

Vergi ve sosyal güvenlik 
prim borçlarının ödendiği 
Mart ayında corona virüs se-
bebiyle esnaf ve sanatkarın 
işlerinin aksadığını belirten 
AESOB Başkanı Adlıhan 
Dere, “Esnaf ve sanatkarları-
mızın vergi ve SGK prim öde-
meleri Temmuz ayına kadar 
ertelenmeli. Mart ayından iti-
baren verilmesi gereken be-
yanname ve diğer bildirimle-
rin verilme süresi uzatılmalı. 
Temmuz ayında yapılacak 
olan mali tatil öne çekilerek 
Mart ayında yapılmalı. Virüs 
tehlikesi tamamen ortadan 
kalkıp insanlar işe ve okula 
dönene kadar elektrik, su, 
doğal gaz dahil olmak üzere 
tüm mali yükler ertelenme-
li. İşyeri kirada olup okulla-
rın kapanmasından dolayı 
işyerini kapatmak zorunda 
olan kantin, büfe, bayi ve 
benzeri esnafa kira yardımı 

yapılmalı. Vakıf ve belediye-
ye ait olan dükkanların kira 
ödemeleri yıl sonuna kadar 
ertelenmeli ve kira fiyatla-
rında artışa gidilmemeli. 
Bunlarla birlikte esnaf ve 
sanatkarlarımıza en az 6 ay 
geri ödemesiz faizsiz kredi 
verilmeli” diye konuştu.

AESOB Başkanı Adlıhan 
Dere esnaf ve sanatkarların 
kendi işyerlerini dezenfekte 
edebilmesi için gerekli olan 
malzemelerin devlet tarafın-
dan sağlanması gerektiğini 
ifade ederek, “Virüsün yayıl-
masını önlemek için okulla-
rın tatil edilmesinin yanı sıra 
toplu kullanım alanlarının 
dezenfekte edilmesi hayati 
önem taşıyor. Bunun için 
dezenfektan, eldiven, maske 
gibi malzemeleri devlet te-
darik edip esnafa dağıtmalı 
ki esnaf da kendi işyerlerini 
dezenfekte edebilsin. Ayrıca 
prim borcundan dolayı ilaç 
desteği alamayan esnafa 
ilaç yardımı yapılmalı. İki 
aydan fazla prim borcu olan 
esnafımız muayene olup ilaç 
alamıyor. Prim borcu olan 
esnafımızın ve ailesinin en 
azından yılsonuna kadar 
ilaç alabilmesinin önü açıl-
malı” şeklinde konuştu.

esnafa bu süreçte 
kolaylık sağlanmalı
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Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanı  Naci Ağbal’ı, Ak Parti MKYK Üyesi-
Antalya Milletvekili Av. Mustafa Köse ve Antalya 
Milletvekili Kemal Çelik ile birlikte makamında 
ziyaret etti

AESOB Başkanı Dere. Antalya’da Oda Başkanları 
ile yapılan toplantıda dile getirilen, özellikle 
ulaşım esnafının yaşamış olduğu sorunlar, büfe, 
bakkal ve bayi esnafının defter hadleri, ulusal 
zincir marketler ve esnaf sanatkarların daha 
birçok konudaki sorunlarını ve çözüm önerilerini 
içeren dosyayı iletti.

Esnafın sorunları için

ÖZel dOSYA
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalya esnafının sorunlarından 

oluşan dosyayı Cumhurbaşkanlığı Strat  eji ve Bütçe Başkanı Naci 
Ağbal’a teslim ederek, çözümler için önemli bir adım attı
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Antalya Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği 

Ocak ayı Yönetim 
ve Denetim 

Kurulu Toplantısı 
gerçekleştirildi.
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A
ntalya Berberler Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Yüksel Uzun, 
Yönetim, Denetim 
Kurulu Üyeleri ve 

Oda Üyesi esnaf ve sanatkarlar 
ile birlikte Antalya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı 
Adlıhan Dere’yi ziyaret ederek 
Pazar günü tatil uygulaması 
dolayısıyla teşekkürlerini ilettiler. 

Asıl teşekkürü esnaf ve 
sanatkarların hak ettiğini belirten 
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 
“Erkek berberi ve kadın kuaförü 
esnaf ve sanatkarlarımızın 
Pazar günü tatil uygulaması 
talebi doğrultusunda, Antalya 
Berberler Odamız ve Antalya 
Kuaförler Odamız Birliğimize bir 
yazı yazdı. Biz de bu talep yazısı 
doğrultusunda Antalya Valiliğimize 

bir yazı yazdık. Bu yazının 
neticesinde de, Antalya Merkez’de 
bulunan 5 ilçemizde erkek 
berberleri ve kadın kuaförlerinin 
Pazar günü saat 07:00’dan 10:00’a 
kadar açık olması ve saat 10:00 
itibariyle kapalı olması Antalya 
Valiliğimizin 10 Ekim 2019 tarihli 
oluruyla yürürlüğe girdi. Esnaf 
ve sanatkarlarımıza yapılan 
duyuruların ardından, Antalya 

Berber esnafı

Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Uzun, Oda 
Üyesi esnaf ve sanatkarlar ile birlikte AESOB Başkanı Adlıhan Dere’ye 

Pazar günü tatil uygulaması dolayısıyla teşekkür ziyaretinde bulundular

kArArlı
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Berberler Odamız 10 Kasım 
2019’da, Antalya Kuaförler 
Odamız ise 10 Ocak 2020 tarihi 
itibariyle bu kararı uygulamaya 
geçirdi. Şu anda bu karar aynı 
şekilde yürürlükte, sizler de bu 
kararın arkasında olduğunuzu 
belirtiyorsunuz ve bu konudaki 
asıl teşekkürü berber esnaf ve 
sanatkarlarımız olarak sizler hak 
ediyorsunuz.” dedi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere’ye 
teşekkürlerini ileterek plaket 
takdim eden Antalya Berberler 
Odası Başkanı Yüksel Uzun, 
“AESOB Başkanımız Adlıhan 
Dere, her zaman esnaf ve 
sanatkarlarımızın yanında oldu. 
Antalya Berberler Odası olarak 
Pazar günü tatil uygulaması 
talebimizi de kendisine ileterek 
gerekli resmi yazışmalarımızı 
gerçekleştirmiştik. Sağ olsun 
başkanımız bizi kırmadı ve yine 
bizlerin yanında oldu. Ben de 
berber esnaf ve sanatkarlarımız 
adına kendisine teşekkür 
ediyorum.” dedi. 
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Antalya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 
Birliği 2019 Yılı Oda 
Genel Sekreterleri 

2. Hizmet İçi Eğitim 
ve Değerlendirme 

Toplantısı 
gerçekleştirildi

A
ntalya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 
Birliği 2019 Yılı Oda 
Genel Sekreterleri 2. 
Hizmet İçi Eğitim ve 

Değerlendirme Toplantısı, Antalya 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
(AESOB) Başkanı ve Türkiye Esnaf 
ve Sanatkarları Konfederasyonu 

AESOB Oda Genel Sekreterleri  Eğitim ve 
Değerlendirme Toplantısı yapıldı
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(TESK) Yönetim Kurulu Üyesi 
Adlıhan Dere’nin başkanlığında, 
Ticaret İl Müdürü Mesut İlter’in 
katılımları, Esnaf, Sanatkarlar ve 
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü 
Bilgi İşlem Şube Müdürü Ergün 
Ege, TESK Muhasebe Müdürü 
Soner Bektaş ve AESOB Eğitim 
Danışmanı Cengiz Çiçek’in 
sunumlarıyla gerçekleştirildi. 
AESOB Başkanı Adlıhan Dere’nin 
açılış konuşmalarının ardından 
eğitim sunumlarıyla gün boyu 
devam eden ve Esnaf - Sanatkarlar 
Bilgi İşlem Sistemi (ESBİS), Sistem 
Yenilikleri, Coğrafi Bilgi Sistemi, 
Mobil Uygulama, Muhasebe 
Sistemi, Mevzuat, Etkili İletişim ve 
İletişim Teknikleri konularında 
eğitimlerin gerçekleştirildiği 
toplantı Oda Genel Sekreterlerinin 
sorularıyla devam etti.  

“GENEL SEKRETERLERİMİZ 
SİSTEMİN TEMEL TAŞI”

Açılış konuşmalarını gerçekleştiren 
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (AESOB) Başkanı 
ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu (TESK) 
Yönetim Kurulu Üyesi Adlıhan 
Dere, “Odalarımızın çok değerli 
genel sekreterleri, sizler 82 bin 
esnaf ve sanatkarımızın en çok 
karşılaştığı kişilersiniz, sizler 
bizim adımıza 82 bin esnafı en 
iyi şekilde karşılayan, işlemlerini 
gerçekleştiren ve bizleri temsil 
eden mesai arkadaşlarımızsınız. 
Esnaf ve sanatkarımızın baş tacı 
olduğu bu sistemin temel yapı taşı 
sizlersiniz. Büyük önem vererek 
gerçekleştirdiğimiz bu eğitim 
ve değerlendirme toplantıları 
sayesinde edindiğiniz bilgiler ve 
aldığınız eğitimler doğrultusunda 
bir yanlış varsa düzeltmeniz, tüm 
işlemlerinizi mevzuata uygun 
bir şekilde gerçekleştirmeniz 
gerekli. Sizler de bu toplantılara 
gereken hassasiyeti gösterin 
ve her türlü sorunuzu bizlere 
yöneltin. Bizler bu toplantıları, 
esnaf ve sanatkarlarımıza en iyi 
hizmeti sunabilmek amacıyla 
gerçekleştiriyoruz. Dikkat 
etmeniz gereken konuların 
başında, tüm işlemlerinizi Ticaret 
Bakanlığımız, Konfederasyonumuz 

ve Birliğimizden Odalarımıza 
gelen genelgeler doğrultusunda, 
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek 
Kuruluşları Kanunu çerçevesinde 
gerçekleştirmeniz ve mevzuata 
uygun olmayan hiçbir işleme imza 
atmamanız geliyor.” dedi.

“2020 EĞİTİM YILI OLACAK”

AESOB Başkanı ve TESK Yönetim 
Kurulu Üyesi Adlıhan Dere 2020 
yılında eğitim faaliyetlerine büyük 
bir ağırlık vereceklerini aktararak 
, “Bugün Esnaf, Sanatkarlar ve 
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü 
Bilgi İşlem Şube Müdürümüz 
Ergün Ege, TESK Muhasebe 
Müdürümüz Soner Bektaş ve 
Eğitim Danışmanımız Cengiz 
Çiçek hocamız sorularınızı 
cevaplandırmak ve sizlere eğitim 

vermek amacıyla buradalar. 
Burada her türlü soruyu sorun 
ve yaşadığınız sıkıntıları bizlere 
aktarın, bizler de elimizden gelen 
her şeyi yapmak için gayret 
gösterelim. Bugün burada Esnaf 
- Sanatkarlar Bilgi İşlem Sistemi 
(ESBİS), Sistem Yenilikleri, Coğrafi 
Bilgi Sistemi, Mobil Uygulama, 
Muhasebe Sistemi, Mevzuat, Etkili 
İletişim ve İletişim Teknikleri 
konularında eğitim sunumları 
gerçekleştirilecek. 2020 yılında 
da yine eğitimlerimize hızlı ve 
yoğun bir şekilde devam edeceğiz. 
Buradan bunu da belirtmek 
istiyorum. Antalya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı 
olarak bizleri hiçbir zaman yalnız 
bırakmayan Esnaf, Sanatkarlar ve 
Kooperatifçilik Genel Müdürümüz 
Necmettin Erkan başta olmak 
üzere, bugün bizlerle beraber olan 

Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik 
Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem 
Şube Müdürümüz Ergün Ege, 
Ticaret İl Müdürümüz Mesut İlter, 
TESK Muhasebe Müdürümüz 
Soner Bektaş ve siz değerli Genel 
Sekreterlerimize teşekkür ediyor, 
biz büyük bir aileyiz diyor, hepinize 
saygılar sunuyorum.” dedi.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği 2019 Yılı Oda 
Genel Sekreterleri 2. Hizmet 
İçi Eğitim ve Değerlendirme 
Toplantısı, Esnaf, Sanatkarlar ve 
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü 
Bilgi İşlem Şube Müdürü Ergün 
Ege’nin Esnaf-Sanatkarlar Bilgi 
İşlem Sistemi’nde 2020 yılındaki 
yenilikler, sistem güncellemeleri, 
coğrafi bilgi sistemi, mobil 

uygulama konularında, TESK 
Muhasebe Müdürü Soner Bektaş’ın 
muhasebe sistemi ile mevzuat 
konularında ve AESOB Eğitim 
Danışmanı Cengiz Çiçek’in etkili 
iletişim ve iletişim teknikleri 
konularında gerçekleştirdikleri 
sunumlarının ardından soru-
cevap bölümüyle devam etti. 
Sunumlar kapsamında sicil ve 
oda kayıtlarına dair işlemlerin 
online olarak yapılabilmesi, 
meslek kuruluşlarının 
muhasebe işlemlerini ESBİS 
üzerinde tutabilmesi, bilgilerin 
standartlar dahilinde oluşması ve 
saklanmasına yönelik çalışmaların 
da aktarıldığı toplantıda Oda 
Genel Sekreterlerinin esnaf ve 
sanatkarlara daha kaliteli bir 
hizmet sunabilmeleri amacıyla 
ifade ettikleri talepleri hakkında da 
değerlendirmelerde bulunuldu. 
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Başkanlar Kurulu Toplantısı
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Antalya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği 2019 Yılı 

Başkanlar Kurulu Toplantısı 
Afyon’da birlik ve beraberlik 

içerisinde gerçekleştirildi.

Başkanlar Kurulu Toplantısı
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E
-Fatura ve E-Arşiv 
Fatura sisteminin 1 
Ocak’ta uygulamaya 
başlamasının esnaf 
ve sanatkarlara 

büyük bir külfet olduğunu 
aktaran AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, “E-arşiv fatura 
uygulamasının bütün esnafın 
internet ve diğer teknolojik 
alt yapısı tamamlanıncaya 
kadar ertelenmesi gerekir. 
Kulağa hoş gelse de Türkiye 
gerçeklerinden uzak olan bu 
uygulama sadece esnafa ceza 
kesme uygulaması haline 
dönüşür, başka da bir işe 
yaramaz.” dedi.

“ESNAf AYAKTA KALMA 
MÜCADELESİ vERİYOR”

Vergi mükellefi olanlara 5.000 
TL, mükellef olmayanlara 
30.000 TL’nin üzerinde 
yapılan satışlarda faturanın 
elektronik ortamda 
düzenlenecek olmasının, 
herkes için uygulanabilir 
olmadığının altını çizen 
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 
“Zincir marketler karşısında 
ayakta kalma mücadelesi 
veren bakkal, manav, kasap 
gibi esnafımız, yakınındaki 
bir işyerine, örneğin bir 
lokantaya toplu satış yapar 
ve 5 bin TL’nin üzerinde 
fatura kesmesi gerekirse bu 
faturayı internetten elektronik 

ortamda kesmesi gerekiyor. 
Oto sanayide kaporta tamircisi 
bir esnafın, ayda bir kere 
gelen kaporta tamir işinden 
dolayı internet üzerinden 
fatura kesmesi gerekiyor. Vergi 
idaresi, her esnafın yanında 
bir mali müşavir çalışıyor 
zannediyor. Oysa esnafın çırak 
çalıştıracak imkanı bile yok, 
dahası bilgisayarı ve interneti 
hiç yok.” dedi.

E-arşiv fatura uygulamasının 
kayıt dışı ekonomiyi 
artıracağını da iddia eden 
AESOB Başkanı Adlıhan 
Dere, “Esnafımız ilk cezayı 
yedikten sonra 5.000 TL’nin 
üzerinde fatura kesmemek 
için ya toplam fatura 
tutarını ayrı ayrı günlerde 
kesecek ya da hiç fatura 
kesmeyecek. Bu da kayıt 
dışılığı artıracak. Anlık olarak 
faturanın elektronik ortamda 
kesilmesinden farklı olarak 3 
ayda bir esnaf odalarımızda 
verilen muhasebe hizmetleri 
sırasında bu faturalar kayda 
giriliyor. Bu nedenle de 
elektronik ortamda fatura 
düzenlenmesinin bir anlamı 
kalmıyor. Dolayısıyla bu 
uygulamaya bir an önce son 
verilmeli veya uygulanabilir 
bir sistem getirilinceye kadar 
ertelenmelidir.” sözlerine yer 
verdi.

E-FATuRA 
SİSTEMİ 

ERTELEnMELİ

AESOB Başkanı Adlıhan Dere:

AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, 

E-Fatura ve E-Arşiv 
Fatura sisteminin 

esnaf ve sanatkarlara 
büyük bir külfet 
oluşturduğunu 

belirterek 
ertelenmesi 

gerektiğini ifade etti. 
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E
snafın ödeyemediği 
çek borcu yüzünden 
hapse girmesiyle ilgili 
meclisten çıkacak kararı 
dört gözle beklediğini 

ve çıkacak yeni bir düzenlemenin 
takipçisi olduklarını hatırlatan 
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 
“Esnafımız ödeyemediği çek 
borcunun cezasını hapse girerek 
çekiyor. Çek Kanunu’nun yeniden 
düzenlenerek, bu haksızlığın 
ortadan kaldırılması ile ilgili 
mecliste yapılan çalışmaları 
destekliyor ve çıkacak kararı 
yakından takip ediyoruz. Çünkü 
tüm esnaf ve sanatkar camiası 
olarak bu kararı umutla bekliyoruz.” 
dedi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 
karşılıksız çeklerin adet ve 

tutarlarında artış olduğunu 
belirterek, “Ekonomimizde zaman 
zaman yaşanan nakit ihtiyacı, 
kredi alınamadığında çek ve 
senet kullanımı, kredi kartları 
borç ödemelerinde sıkıntılar 
yaşanması gibi durumlar, 
karşılıksız çıkan çeklerin artışında 
en önemli nedenler. Türkiye 
Bankalar Birliği’nin Risk Merkezi 
raporlarında son veri olan Eylül 
ayındaki karşılıksız çeklerin adet ve 
tutarlarında artış olduğu görülüyor. 
Öyle ki, bu yılın ilk 9 ayında 
karşılıksız çeklerin adedi 2 yıl önce 
aynı döneme göre 456 bin 968’e 
çıkarak yüzde 37 artarken, tutarı ise 
22 milyon 324 milyon TL’ye çıkarak 
yüzde 80 arttı.” dedi. 

“HApİS CEZASI KALDIRILMALI”

Çek borcuna karşılık hapis 

cezasının kaldırılması gerektiğini 
vurgulayan AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, “Karşılıksız çek ve 
protestolu senetlerdeki artışın 
önüne geçmek için esnafımızın 
öncelikle sicil affına ihtiyacı var. 
Çünkü kara liste sorunu yüzünden 
kredi alamayan esnafımız, ya 
tefecilerin eline düşüyor ya da 
çek ve senet kullanmak zorunda 
kalıyor. Borcunu ödeyemediğinde 
ise, hapis cezası ile karşılaşıyor. Çek 
Kanunu yeniden düzenlenerek 
hapis cezası kaldırılmalı. Esnafımız 
ödeyemediği çek borcunu hapiste 
zaten ödeyemez. Ayrıca çek borcu, 
hapis cezası verilecek kadar ağır ve 
yüz kızartıcı bir suç değil. Bu konu 
ile ilgili meclisten çıkacak olan yeni 
düzenlemeyi, esnaf ve sanatkarlar 
olarak umutla bekliyoruz.” dedi.

ÇEK KANuNu’nda
düzenleme Gereklİ
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A
ESOB Başkanı Adlıhan 
Dere, Yönetim, 
Denetim, Disiplin 
Kurulu Üyeleri, 
Antalya Merkez 

ve Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar 
ilçelerde faaliyet gösteren Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası Başkanları 
ile birlikte esnaf ve sanatkarların 
genel durumu hakkında 
değerlendirmelerde bulunarak 
esnafın yaşamış olduğu sorunlar 
ve çözüm önerilerini İyi Parti Genel 
Başkanı Meral Akşener’e dosya 
halinde takdim etti.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 
İyi Parti Genel Başkanı 
Meral Akşener ve heyetine 
ziyaretleri dolayısıyla 
teşekkür plaketi takdim 
ederek, “Türkiye’nin ve 
ekonominin çimentosu 
olarak görülen 
mahalle kültürünün 
yaşatılmasında en 
önemli unsur olan 

esnafımızın sorunları, sıkıntıları 
tabii ki sizlerin de malumunuz. 
Anılarda kalmasını istemediğimiz 
mahallenin abisi, bekçisi, evimizin 
anahtarlarını teslim ettiğimiz, 
çocuklarımızı emanet ettiğimiz 
bakkal, terzi, manav, kasap 
gibi esnafımızın her zaman 
yaşamasını, mahalle kültürünün 
de yok olmamasını istiyoruz. 
Hükümetimizin esnafla ilgili hiç 

şüphesiz ki yaptığı güzel işler de 
var, yapılmasını beklediklerimiz de 
var. Yapılanları esnaf temsilcileri 
olarak her zaman takdir ederken, 
yapılamayanlar için de elimizden 
geldiğince çözüm önerilerimizi 
Ankara’ya ulaştırmaya çalışıyoruz. 
Sadece Antalya’nın değil, 
Türkiye’nin en kalabalık ailesi 
olan esnaf ve sanatkarlarımızın 
sorunlarının çözümünde 
göstereceğiniz hassasiyet ve 
vereceğiniz her türlü katkı için 
şimdiden teşekkür ediyorum.” dedi.

İyi Parti Genel Başkanı 
Meral Akşener esnaf ve 

sanatkarların sorunlarına 
dikkat çekmeyi 

amaçladıklarını 
belirterek, “Bugün 
gerçekleştirdiğimiz 
ziyaretimizin temel 
amacı dikkati sizlere 
çekmek ve sizlerin 
sorunlarını dile 

getirerek bir farkındalık 

İyi Parti Genel Başkanı

Meral akşener 
aeSOB’da
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oluşturmak. Turizmcilerimizi, 
çiftçilerimizi dinledik şimdi 
esnafımızı, sanatkarlarımızı 
dinleyeceğiz. Sizlerden 
topladığımız talepleri, 
sorunları kamuoyunun 
bilgisine sunacağız, tavsiye ve 
önerilerinizi kendi içimizde 
tartışarak yapabileceklerimiz 
noktasında çalışmalar 

gerçekleştireceğiz. Hepinize 
göstermiş olduğunuz ilgi ve 
misafirperverliğiniz için çok 
teşekkür ediyorum.” dedi.  

Açılış konuşmaları ardından 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanlarına söz verilerek 
esnaf ve sanatkarların sorunları, 
talepleri ve çözüm önerileri dile 
getirildi.

İyi Parti Genel Başkanı 
Meral Akşener, İyi Parti 
STK İle İlişkiler Başkanı 
ve Antalya Milletvekili 

Dr. Tuba Vural Çokal, 
Milletvekilleri Hasan Subaşı 

ve Feridun Bahşi, Elmalı 
Belediye Başkanı Halil 

Öztürk, Demre Belediye 
Başkanı Av. Okan Kocakaya, 

İyi Parti Genel İdare 
Kurulu Üyeleri, Antalya İl 
Başkanı Yavuz Temizer, İl 
Yönetim Kurulu Üyeleri, 

İlçe Başkanları ve Belediye 
Meclis Üyeleri Antalya 

Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği’ni ziyaret etti.
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E
snafın üzerinden 
stopaj yükünün 
kaldırılmasının oldukça 
önemli olduğunu 
aktaran AESOB Başkanı 

Adlıhan Dere, “İş yerleri kiralarında, 
kira gelirinden doğan stopaj vergisi 
esnafımızın değil iş yeri sahibinin 
ödemesi gereken bir vergi. Yeni 
yılda esnafımızın üzerinde haksız 
yere yük olan ve ağır bir külfet 
oluşturan kiranın yüzde 20’sinin 
yanında bir de damga vergisi ile 
yüzde 20’nin de üzerine çıkan bu 
stopaj oranı yüzde 5’e düşürülmeli 
ya da stopajı esnafımız değil, asıl 
ödemekle yükümlü olan iş yeri 
sahibi ödemeli.” dedi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 
stopaj vergisinin esnaf üzerinde 

ağır bir külfet oluşturduğunu 
aktararak, “Kira gelirlerinden doğan 
vergiyi yani stopajı, kirayı alan 
mükellefin yani iş yeri sahibinin 
ödemesi gerekiyor. Fakat dükkanı 
kiralık olan esnaf ve sanatkarımız 
kar da etse zarar da etse bu vergiyi 
ödemek zorunda kalıyor. Yüzde 
20’nin de üzerine çıkan oranla 
bu verginin yükü dükkan açmak 
isteyen ya da kiralık dükkanda 
iş yapan esnafımızın üzerine 
kalıyor. Zaten maliyetleri artan 
esnafımız için çok büyük haksızlık 
ortamı oluşuyor. Bu nedenle, artık 
yeni yılda esnafımız bu yükten 
kurtarılmalı. Esnafımızın sırtında 
bir kambur olan stopaj vergisi 
asıl ödemesi gereken dükkan 
sahibinden alınmalı.” dedi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, esnaf 
ve sanatkarların zincir marketler 
karşısındaki mağduriyetini giderecek 
yasa teklifinin vakit kaybetmeden 
Meclise sunulması gerektiğini vurgula-
dı. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, zincir 
marketlerin açılışlarına nüfus kriteri 
getirmeyi amaçlayan yasa teklifinin 
vakit kaybedilmeden Meclise sunulma-
sı gerektiğini belirterek, “Zincir market-
lerin haksız rekabetiyle baş edecek 
gücü kalmayan esnaf ve sanatkarları-
mız, Perakende Kanunu’nda yapılacak 
düzenlemeleri dört gözle bekliyor. Bu 
kapsamda, perakende ticarete yeni 
kurallar getirmek için Ticaret Bakanlı-
ğımız ile Milletvekillerimiz tarafından 
üzerinde çalışılan yasa teklifi vakit 
kaybedilmeden Meclise sunulmalı. 
Esnaf ve sanatkarlarımız 2020 yılına 
yeni düzenlemeyle girmeli.” dedi.
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 
perakende ticarete yeni kurallar 
getirmeyi amaçlayan yasa teklifiyle 
zincir marketlerin açılışında 10 bin 
ve üzeri nüfus kriterinin getirilmesi 
gerekliliğini aktararak, “Perakende 
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanunda yapılacak değişiklikle zincir 
marketlerin, nüfusu 10 bin ve üzerin-
deki yerleşim yerlerinde açılabilmesi, 
asgari 300 metrekare net satış alanı 
ile 100 metrekare ürün yükleme ve 
boşaltma alanına sahip olması, asgari 
20 araçlık otopark bulundurması ve 
mesken binalarda açılamaması şartı 
getirilmelidir. Esnafımızın bu haksız 
rekabet koşullarında dayanacak gücü 
kalmadı.” dedi.
Zincir marketlerin sayılarının ülke ça-
pında 35 bini geçtiğini ve bu durumun 
esnaf ve sanatkarlara büyük zararlar 
verdiğinin altını çizen AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, “Perakende sektöründe 
faaliyet gösteren esnafımızın zincir 
marketlerle rekabet edecek imkanı 
kalmadı. Ülke çapında 35 binin üzerin-
de zincir market şubesi var. Piyasanın 
yüzde 60’ı üç büyük zincir marketin 
elinde bulunuyor. Kendi reklamlarında 
bile şube sayılarıyla ve her mahalle 
arasında açtıkları şubelerle övünüyor-
lar. Yapılacak yeni düzenlemede nüfus 
kriterlerine ek olarak market markalı 
ürünlerin satışına kısıtlama getirilmesi 
ve yöresel ürün satma zorunluluğunun 
olması gayet olumlu. Ayrıca esnafı-
mızın bu marketler karşısında ayakta 
kalabilmesi için ucuz ürün alabilmesi-
nin de önü açılmalı.” şeklinde konuştu.

HAkSız 
REkABET 

kOşuLLARı 
GİdERİLMELİ

Esnafın stopaj
yükü kaldırılmalı

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, esnaf ve 
sanatkarların artan maliyetlerinin yanında 

stopaj vergisinin de ağır bir külfet oluşturduğunu 
belirterek stopaj oranlarının düşürülmesi ya da 

tamamen kaldırılması gerektiğini vurguladı.
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P
erakende sektörünü düzenleyen 
yasada yapılacak deği-
şiklikle, ulusal zincir 
marketlerin satışını 
gerçekleştirdikleri 

ürünlere sınırlama getirilmesi 
gerektiğini aktaran AESOB 
Başkanı Adlıhan Dere, “Ulusal 
zincir marketler, gıda ürünleri 
dışında teknoloji, tekstil, ayak-
kabı, kozmetik, beyaz eşya, mo-
bilya, halı, küçük ev aletleri, kırtasiye 
ürünleri, bijuteri, oyuncak vb. gibi onlarca 
sektörün sattığı ürünleri satarak, piyasanın dengesini 
bozuyor. Zincir marketlerin sattığı ürünler 70’e yakın 
sektörü direkt olarak etkiliyor. Perakende Yasası’nda 
yapılacak değişiklikle zincir marketlerin gıda dışındaki 
ürünleri satmasına sınırlama getirilmeli.” dedi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, ulusal zincir marketlerin 

sattıkları ürünlere sınırlama getirilmesinin 
haksız rekabet koşullarının önlen-

mesi amacıyla şart olduğunu 
ifade ederek, “Gıdadan tekstile, 

kozmetikten mobilya ve 
elektronik ürüne kadar her 
sektörden ürünleri satan 
zincir marketler tüm meslek 

kollarını olumsuz etkiliyor. 
Ulusal zincir marketler 70’e 

yakın sektörü zor durumda bıra-
kıyor. Piyasanın dengesini korumak 

için, zincir marketlerdeki özel markalı 
ürünlerin satışına sınırlama getirilecek olması olumlu. 
Ancak bununla birlikte zincir marketlerin sattığı diğer 
ürünlere de sınırlama getirilmeli. Cep telefonu, beyaz 
eşya, elektrikli ev aletleri gibi ürünlerin zincir market-
lerdeki satışı sınırlanmalı. Zincir marketler yalnızca 
gıda ürünlerini satabilmeli.” dedi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, kaçak 
ve sahte alkol tehlikesine dikkat 
çekerek vatandaşları dikkatli olmaları 
konusunda uyardı.  
Yaklaşan yılbaşı nedeniyle kaçak ve 
sahte alkol üretiminde artış göz-
lendiğini belirten AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, “Özellikle yılbaşı gibi 
özel günler yaklaşırken kaçak ve 
sahte alkol üretiminde artış meydana 
geliyor. Kaçak alkolden hem devle-
timiz vergi kaybına uğruyor, hem de 
vatandaşlarımız ve esnafımız çok 
büyük zarara uğruyor. Vatandaşımız 
sağlığından olurken, esnafımız da 
kazancından oluyor. Bu üretimler çok 
sıkı denetimlerle artık son bulmalı. 
Vatandaşlarımız da kendi sağlıklarını 
göz önünde bulundurarak çok dikkatli 

olmalı, böyle bir durumla karşılaştık-
larında ihbarda bulunmalılar. Ayrıca 
böyle olumsuzluklarla karşılaşmamak 
için vatandaşlarımız alışverişlerini 
mutlaka TAPDK ruhsatlı ve kayıtlı 
esnaflarımızdan yapmalılar.” dedi.
Kaçak üretimin vatandaşın canını 
hiçe saydığını ve yapılan denetimler-
de her ay litrelerce kaçak alkollü içki-
nin ele geçirildiğini aktaran AESOB 
Başkanı Adlıhan Dere, “Yılbaşına 
sayılı günler kala 2 gün ara ile 200 
ve 256 ton olmak üzere toplamda 
456 sahte alkollü içki yakalandı. 
Emniyet teşkilatımız bu yılın ilk 
8 ayında 267 bin 102 litre kaçak 
alkollü içki ele geçirdi. Bu yıl 27 
vatandaşımız sahte alkol yüzünden 
hayatını kaybetti. Kaçak ve sahte 

alkol nedeniyle devletimiz vergi 
kaybederken maalesef vatandaşımız 
da sağlığını, hayatını kaybediyor. 
Sahte üretimlerin artması esnaf ve 
sanatkarlarımızı da olumsuz yönde 
etkiliyor. Sahte ve kaçak ürünlere yö-
nelme nedeniyle esnafımızın kazancı 
düşüyor. Devletimizin ve emniyet 
teşkilatımızın kaçakçılığı önlemeye 
yönelik sürdürdükleri kararlı müca-
deleyi destekliyoruz ve denetimlerin 
daha da artmasını talep ediyoruz. 
Vatandaşlarımızı da ruhsatlı ve ka-
yıtlı büfe, bakkal, bayii esnafımızdan 
alışveriş yapmaları ve merdiven altı 
olarak tabir ettiğimiz her türlü kaçak 
ve sahte ürünlere karşı çok dikkatli 
davranmaları konusunda özellikle 
uyarıyorum.” dedi.

Zincir marketler
her ürünü satmamalı

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, haksız rekabet koşullarının önlenmesi 
amacıyla ulusal zincir marketlerin satışını gerçekleştirdikleri ürünlere 

sınırlama getirilmesi gerektiğini belirtti.

KaçaK ve Sahte alKole DİKKat
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M
illi Hakem 
Ahmet Çakar, 
AESOB Baş-
kanı Adlıhan 
Dere, Philip 

Morris Kurumsal İlişkiler Mü-
dürü Tamer Durmuş, Akdeniz 
Bölge Müdürü Muhammet 
Doğan, Antalya Saha Müdürü 
Can Keskin, Antalya Bakkallar 
ve Bayiiler Odası Başkanı Atilla 
Koçak, Manavgat Bakkallar ve 
Bayiiler Odası Başkanı Abdul-
lah Akca, Alanya Bakkallar 
ve Bayiiler Odası Başkanı 
Velittin Yenialp, büfe, bakkal, 
bayii esnafının katılımlarıyla 
tütün ürünlerindeki düz paket 
uygulaması ve olası problem-
lere karşı çözüm önerilerini 
paylaşmak ile kaçak tütün 
satışının önlenmesi amacıyla 
düzenlenen bilgilendirme 
toplantısı Antalya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği’nde 
gerçekleştirildi. 

Açılış konuşmalarını ger-
çekleştiren AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, “Büfe, bakkal, 
bayii esnafımız günümüzün 
haksız rekabet koşullarında 
kaçak sarma tütün ve maka-
ron ticareti tehlikesi ile karşı 
karşıya. Bu kaçak faaliyetler 
hem devletin hem de esna-
fımızın gelirinden çalıyor. 
Ayrıca, 5 Ocak 2020 itibari ile 
sadece düz standart paketlerle 
sigara satışı yapılabilecek ve 
piyasada eski tip paket bu-
lunmayacak. Yeni düzenleme 

ile sigara ve tütün mamulleri 
paketlerinde marka, ayırt edici 
ibare ve diğer zorunlu bilgile-
rin yazım şekli, rengi, konumu 
standart hale getirildi. Marka-
nın logosu ve simgesi kaldırıl-
dı. Tek tip ve tek renk olacak 
paketler üzerindeki resimli 
sağlık uyarı alanı da yüzde 
65’ten yüzde 85’e çıkarıldı. 
Öte yandan, kaçak sigara ile 
mücadelede önemli başarılar 
elde edildi. Fakat kaçak sarma 
tütün ve makaron ticareti hala 
yaygın bir şekilde satılıyor. 
Büfe, bakkal, bayii esnafımızın 
gelirinden ve devletin vergi 
kazancından çalan bu yasadışı 
ticaretin artık son bulması 
gerekiyor. Bugün Antalya 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliğimizde, tütün ürünlerin-
deki düz paket uygulaması ve 
olası problemlere karşı çözüm 
önerilerini paylaşmak ile ka-
çak tütün satışının önlenmesi 

Tütün ürünlerinde
STAndART 

PAkET
toplantısı
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amacıyla düzenlediğimiz 
bilgilendirme toplantımı-
zın hayırlı, uğurlu olmasını 
diliyorum” dedi.
“KAÇAK TÜTÜN 
ZARAR vERİYOR”
Milli Hakem Ahmet Çakar 
tek tip sigara paketi uygula-
masını futboldan örnekler 
vererek açıklayarak büfe, 
bakkal ve bayii esnafının 
sorularını cevaplandırdı. 
Philip Morris Kurumsal 
İlişkiler Müdürü Tamer 
Durmuş ve Antalya Saha 
Müdürü Can Keskin ise 
gerçekleştirdikleri sunum-
larıyla, tütün ürünlerindeki 
düz paket uygulaması ve 
kaçak tütün satışının ön-
lenmesine yönelik bilgiler 
aktardı. Philip Morris Ku-
rumsal İlişkiler Müdürü Ta-
mer Durmuş kaçak tütün 
satışındaki vergi kaybına 
dikkat çekerek, “Denetim-
siz ve sağlıksız koşullarda 
gerçekleştirilen yasadışı 
tütün ticareti hem çiftçile-
rimizin hem esnafımızın 
ekonomisine büyük zarar 
verirken devletimizin de 
ciddi oranda vergi kaybına 
yol açıyor. Yasadışı açık 
tütün ve makaron ticareti 
aracılığıyla elde edilen gelir 
terör örgütlerinin kasasına 
girmekte ve esnafımız, çift-
çimiz ve devletimiz büyük 
zarara uğramaktadır. Kaçak 
tütün ve makaron ticareti 

ile ilgili cezalar 2017 yılında 
Kaçakçılıkla Mücadele Ka-
nunu’na eklenmişti. Ancak 
bu cezaların uygulaması 
2 kere ertelenerek 2020 
yılının Temmuz ayına 
bırakıldı. Cezaların hızlı ve 
caydırıcı bir şekilde yürür-
lüğe alınması esnafımızın 
kazancı açısından oldukça 
faydalı olacaktır.” dedi. 
Tek tip paket uygulaması 
hakkında detaylı bilgiler 
aktaran Philip Morris 
Antalya Saha Müdürü Can 
Keskin, “Sigara paketlerin-
de devletimizin belirlemiş 
olduğu düzenlemeler 
yapıldı ancak tat ve kalite-
miz aynı durumda. Tek tip 
paketlerin satışı sürecinde 
stok takibi, sermaye yö-
netimi, sipariş ve teslimat 
süreçleri ve satış ünitesi 
gibi konularda dikkatli 
olmalıyız. Yeni sürece 
adapte olurken herhangi 
bir sorunla karşılaşmamak 
adına yetkili arkadaşları-
mızdan bilgi alabilir, dijital 
platformlar aracılığıyla ve 
bize ulaşarak her şeyi sora-
bilirsiniz. Özellikle dijital-
leşme ve e-sipariş sistemi-
ne uyum sağlayabilirseniz 
süreç sizler adına çok daha 
kolaylaşacak ve ürünler 
hakkında detaylı bilgiye 
sahip olursanız müşteri ile 
ilişkileriniz çok daha sağlık-
lı olacaktır” dedi.

Tütün 
ürünlerindeki 

düz paket 
uygulaması ve 

olası problemlere 
karşı çözüm 

önerileri ile kaçak 
tütün satışının 

önlenmesi 
amacıyla büfe, 
bakkal ve bayii 

esnafına yönelik 
bilgilendirme 

toplantısı 
Antalya Esnaf 
ve Sanatkarlar 

Odaları Birliği’nde 
gerçekleştirildi. 
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E
snaf ve sanatkarların kredilerden 
faydalanamadıklarını ifade eden 
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 
“Ekonominin temel taşı olan 
esnaf ve sanatkarlarımız basit 

sebepler yüzünden krediye ulaşamıyor. 
Yeni yılda esnaf ve sanatkarlarımızın 
krediye ulaşmasının önündeki engeller 
kaldırılmalı, esnaflarımızın bu yönde 
çok yoğun bir talebi var. Tüm bankaların 
zorunlu olarak uygulayacağı etkin bir sicil 
affı Meclis gündemine getirilerek kabul 
edilmeli. Esnafımızın büyük bir kısmının 
krediye ulaşması demek piyasaların 
da hareketleneceği ve ekonominin 
canlanacağı anlamına geliyor.” dedi.

“ESNAfIMIZIN KREDİYE 
uLAŞMADAKİ ENGELLERİ 
KALDIRILMALI”

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, esnaf ve 
sanatkarların daha önceleri zamanında 
ödeyemediği krediler nedeniyle kara 
listeye alındığını dolayısıyla yeni kredi 
alamadıklarını aktararak, “Kredi alabilecek 
imkanı olan esnaf ve sanatkarlarımız 
herhangi bir borcu olmamasına rağmen 
daha önceleri zamanında ödeyemediği 
borçlarından dolayı kara listeye alınıyor 
dolayısıyla yeni krediye ulaşamıyor. Esnaf 
ve sanatkarlarımız, devletimizin sağladığı 
düşük faizli kredi imkanlarına bankaların 
tutumu nedeniyle erişemiyor. Özel 
bankalar başta olmak üzere çoğu banka, 
geçmiş dönemlerde kredi taksitlerini ya 
da kredi kartı borcu ödemesini bir gün 
aksatan esnafımızı dahi kara listeye almış 
durumda. Bugün hiçbir yere bir kuruş 
dahi borcu olmayan esnafımız geçmiş 
yıllardaki ödemelerini aksattığı için kredi 
alamıyor. 2020 yılında esnafımızın krediye 
ulaşmaları önündeki bu engellerin çözüme 
kavuşturulmasını talep ediyoruz.” dedi.

ESNAf

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 
esnaf ve sanatkarların basit 

sebeplerden dolayı kredilerden 
faydalanamadıklarını belirterek 

yeni yıla yeni düzenlemeyle 
girilmesi yönünde yoğun bir 

talep oluştuğunu aktardı. 

sicil affı bekliyor
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E
snafın, en uzun prim gün sayısını ödediğini 
vurgulayan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Esnaf 
ve sanatkarlarımız toplumda en çok çalışan 
kesimlerden biri olmasına rağmen, 9000 gün prim 
ile emeklilikte en uzun prim gün sayısını ödüyor. 

SSK’lı çalışanlar ise 7 bin 200 prim gününde emekli oluyor. 
Bu durum Anayasa’nın 173. Maddesinde belirtilen ‘Devlet 
esnaf ve sanatkarı koruyucu tedbirler alır’ hükmüne aykırıdır. 
Gece gündüz demeden dükkanının başında duran, günlük 
ortalama 12 ila 18 saat arasında çalışan esnafımıza mutlaka 
yıpranma payı hakkı verilmeli ve mevcut prim gün sayısı 
düşürülmelidir.” dedi.

“EMEKLİLİK SÜRELERİ EŞİT OLMALI”

En çok çalışan ve en uzun prim gün sayısını ödeyen esnafın 
yoğun çalışma temposunun emeklilik için göz önünde 
bulundurulması gerektiğini ifade eden AESOB Başkanı Adlıhan 
Dere, “Esnaf ve sanatkar toplumda en fazla çalışan kesimdir. 
SSK’lılar günde 8 saat çalışırken, sabah 5.00’te dükkanı açıp 
gece 24.00’e kadar çalışan esnaf ise SSK’lının iki katından 
fazla mesai yapıyor. Buna rağmen esnafın ödemesi gereken 
prim gün sayısı daha fazla. Öte yandan SSK ile çalışan işçi ay 
sonu geldiğinde maaşını alıyor. Esnaf ticari faaliyetle uğraştığı 
için zarar etme riski var. En uzun prim gün sayını ödemesine 
rağmen emekli olduğunda en düşük maaşı alıyor. Esnaf ve 
sanatkarın yıpranma payı düşünülse zaten ödemesi gereken 
prim gün sayısı 7 bin 200’e denk gelir. Sosyal güvenlikte norm 
birliğini sağlayabilmek için emeklilik süreleri bir an önce 
eşitlenmelidir.” diye konuştu.

ESNAFA 
yıpranma 
payı hakkı 
verilmeli

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, esnaf 
ve sanatkarların yoğun tempoda ve 
zor şartlarda çalıştıklarını belirterek 

emeklilikte yıpranma payı hakkı 
verilmesi gerektiğini aktardı.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 
prim borcu bulunan esnaf ve 
sanatkarlar ile Genel Sağlık 

Sigortası borcu bulunan vatandaşların 
mağdur olmaması amacıyla 31 Aralık 
2019’da sona eren sağlık hizmetlerinden 
yararlanma sürenin uzatılması 
gerektiğini belirtti.

Esnaf ve sanatkarların sağlık 
hizmetlerinden yararlanmaya devam 
etmeleri gerektiğini vurgulayan AESOB 
Başkanı Adlıhan Dere, “Prim borçlarını 
ödeyemeyen Genel Sağlık Sigortası 
ve Bağ-Kur’lu vatandaşlarımızın 
mağdur olmamaları amacıyla prim 
borcu olanların sağlık hizmetlerinden 
ücretsiz yararlanabilmesi için 31 Aralık 
2019’a kadar verilen süre 1 yıl daha 
uzatılmalı.” dedi. İki aydan fazla sağlık 
prim borcu olan Bağ-Kurluların sağlık 
hizmetlerinden yararlanma süresinin 
31 Aralık 2019 itibariyle sona erdiğini 
hatırlatan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 
“Sağlık güvencesi olmayan ve sağlık prim 
borcunu zamanında ödeyemeyenlerin 
sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi 
için verilen süre 2019 yılının sonuna 
kadar uzatılmıştı. Ancak GSS’li ve 
Bağ-Kur’lu vatandaşlarımızın Sağlık 
Bakanlığı hastaneleri ile kamu üniversite 
hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden 
ücretsiz faydalanması için verilen 
süre yılsonu itibariyle sona erdi. Sağlık 
primini ödeyemeyen yaklaşık 5 milyon 
GSS’li ile Bağ-Kur’lu vatandaşlarımızın ve 
ailelerinin mağdur olmaması amacıyla 
verilen süre 1 yıl daha uzatılmalı. 
Ekonomik durumu iyi olmayan ve 
borçlarını ödeyebilmek amacıyla 
mücadele eden vatandaşlarımız 
ile esnaf ve sanatkarlarımız sağlık 
hizmetinden yoksun bırakılmamalıdır.” 
dedi.

 “esnafımız sağlık 
hizmetinden 
yoksun 
bırakılmamalı”

AESOB BAşkAnı 
AdlıhAn dErE;
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A
ntalya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 
Birliği 2020 Yılı 
Eğitim Seferberliği 
kapsamında, 

Manavgat’ta bulunan Esnaf Odaları 
işbirliğinde, Manavgat Belediye 
Başkanı Şükrü Sözen, AESOB 
Başkanı Adlıhan Dere, Manavgat 
Bakkallar, Bayiiler ve Büfeciler 
Esnaf Odası Başkanı Abdullah Akca, 
Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Hasan Özcan, 
Manavgat Sabit ve Seyyar Pazarcılar 
Odası Başkanı Sami Dursun Doğan, 
Manavgat Servisçiler Esnaf Odası 
Başkanı Mustafa Aydın, Manavgat 
Şoförler Odası Başkanı Muammer 
Ünal, Manavgat Sanayici ve İş 
İnsanları Derneği Başkanı Mücahit 
Tatar, Manavgat Ziraat Odası 
Başkanı Rasim Metin, Manavgat 
Süt Üreticileri Birliği Başkanı Bilal 
Ay, Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı 
Salim Aksoy, Manavgat’ta bulunan 
5 esnaf odasına kayıtlı esnaf ve 
sanatkarların katılımlarıyla Protokol 
ve Kurumsal Nezaket Kuralları 

Uzmanı İhsan Ataöv’ün Esnaf-
Müşteri İlişkileri ve Öfke Kontrolü 
konularındaki eğitim toplantısı 
gerçekleştirildi. 

2020 yılında eğitim seferberliği 
başlattıklarını aktaran AESOB 
Başkanı Adlıhan Dere, “Bugün 
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliğimiz olarak 
başlattığımız eğitim seferberliğimiz 

kapsamında Manavgat’ta bulunan 
Odalarımıza kayıtlı esnaf ve 
sanatkarlarımıza yönelik eğitim 
toplantımızı gerçekleştiriyoruz. 
Öncelikle çok saydığım, sevdiğim 
ve bugün de yoğun programları 
arasında bizleri yalnız bırakmayan 
Manavgat Belediye Başkanımız 
Şükrü Sözen’e bizlerle beraber 
olduğu için teşekkür ediyorum. 
Daha önce Oda Başkanlarımıza, 
Yönetim Kurulu Üyelerimize, 
Genel Sekreterlerimize ve 
farklı Oda üyelerimize yönelik 
gerçekleştirdiğimiz eğitim 
toplantılarımız önümüzdeki 
günlerde Odalarımızdan gelen 
talepler doğrultusunda devam 
edecek. Bu eğitimlerde protokol 
kuralları, davranış eğitimi, esnaf 
ve müşteri ilişkileri eğitimi, 
öfke kontrolü gibi konular başta 
olmak üzere çeşitli konularda 
eğitimler gerçekleştiriyoruz. 
Davranış kuralları ve etkili iletişim 
konularında aldığımız eğitimlerle, 
Antalyamıza gelen yerli ve yabancı 
misafirlerimize daha kaliteli 
bir hizmet sunmak, esnaf ve 

MANAvGAT ESNAfINA
müşteri ilişkileri eğitimi

Antalya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 

Birliği 2020 Yılı 
Eğitim Seferberliği 

kapsamında 
Manavgat’ta bulunan 

5 esnaf odasına kayıtlı 
üyelere müşteri 
ilişkileri ve öfke 

kontrolü eğitimi verildi
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sanatkarlarımızın 
işlerini arttırmayı 
amaçlıyoruz. 
Antalya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 
Birliği olarak 
her platformda 
sizlerin sesi olmak 
amacıyla üzerimize 
düşeni fazlasıyla 
yapıyoruz. Bu 
fırsatları sizler için oluşturuyoruz, 
sizlerden de elinizden geldiğince 
bu toplantılara katılmanızı ve 
faydalanmanızı özellikle rica 
ediyorum. Bu vesileyle hepinize 
bol kazançlı ve bereketli günler 
diliyorum.” dedi.

HER ŞEY DAHİL SİSTEMİ 
YENİDEN DÜZENLENMELİ”

Esnaf ve sanatkarların turizmden 

yeterli pay alamadıklarını ifade 
eden Manavgat Belediye Başkanı 
Şükrü Sözen, “Ben şunu biliyorum 
Antalya’da çalışkan bir birlik 
başkanı var. Manavgat’ta koordineli 
çalışan Oda Başkanlarımız var. 
Bu bir kentin dinamiğidir. Bizler 
o konuda şanslıyız. Bugün de 
yine önemli bir adım atılmış 
ve esnafımıza eğitim toplantısı 
düzenlenmiş. Bildiğiniz gibi bizler 

her anlamda turizme 
bağlıyız. Turizmcilerle 
konuştuğumuzda 
sezonun iyi geçtiğini 
ve gelecek sezondan 
da umutlu olduklarını 
belirtiyolar. Ancak 
esnafımız turizmden 
yeterli payı alamıyor 
dolayısıyla esnafımızın 

yüzü bu anlamda gülmüyor. 
En büyük eksikliğimiz ise her 
şey dahil sistemi. Bu sistemde 
misafirlerimiz sokağa inmediğinde, 
çarşıya çıkmadığında yüzümüz 
gülmez. Bu konuda radikal adımlar 
atılmalı. Her şey dahil sisteminden 
önceki dönemlerde turist çarşıya 
iner, caddelerde alışveriş yapardı. 
Ancak şu anda turistler çarşıya 
inmiyor, kenti gezmiyor. Her şey 
dahil sistemi mutlaka yeniden 
düzenlenmeli. Buna çözüm 
bulmadığımız takdirde turizmden 
hak ettiğiğimiz payı alamayacağız.” 
dedi.

Açılış konuşmaları ardından, 
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği öncülüğünde 
Manavgat’ta bulunan 5 esnaf 
odasına kayıtlı esnaf ve 
sanatkarlara yönelik düzenlenen 
eğitim toplantısı Protokol ve 
Kurumsal Nezaket Kuralları 
Uzmanı İhsan Ataöv’ün Esnaf-
Müşteri İlişkileri ve Öfke Kontrolü 
konularındaki uygulamalı eğitim 
sunumuyla devam etti. 
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AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, 

esnaf ve 
sanatkarların 

turizmden hak 
ettikleri payı 

alamadıklarını 
dile getirerek 
her şey dahil 

sistemin yeniden 
düzenlenmesi 

gerektiğini 
ifade etti. 

2
019 yılının başlarında 
hedeflenen turist 
rekorunun aşıldığını, ancak 
bu hareketlilikten esnafın 
yeterli payı alamadığını 

belirten AESOB Başkanı Adlıhan 
Dere, turizmin başkenti ve dünyanın 
en çok turist ağırlayan üçüncü şehri 
konumundaki Antalya’da, herkesin 
memnun olacağı bir sistemin 
gerekli olduğunu vurguladı. Ocak 
ayından bu yana Antalya’yı ziyaret 
eden turist sayısının 15 milyon 
38 bini aştığını belirten AESOB 
Başkanı Adlıhan Dere, “Turizmin 
başkenti Antalyamızda, 2019’un 
ilk altı ayında 5 milyon 462 bin 
misafir ağırladık. Geçen yıl, toplam 
turist sayısı 13 milyon 642 bindi. 
Şuan geldiğimiz noktada, 15 milyon 
38 bini aşkın turistin şehrimizi 
ziyaret ettiğini biliyoruz. Ancak 
turizm hareketliliğinin bu kadar 
yoğun olmasına rağmen, esnaf 
ve sanatkarlarımız turizmden 
hak ettikleri payı alamıyor. Bugün 
gelinen noktada, ‘her şey dahil’ 
tatil sistemine sıkışıp kalmış 
durumdayız. Bu sistemde turistler 
her türlü mal ve hizmet için bedelini 
peşin ödüyor. Dolayısıyla, otel 
dışına çıkıp ekstra para harcamak 
istemiyorlar. Şehrimize gelen bir 
turist uçaktan iniyor, otele transferi 
sağlanıyor, günü dolduğu zaman da 
kent ile ilgili hiçbir bilgi almadan, 
şehrin dokusunu öğrenmeden 
memleketine geri dönüyor. Yani 

bu sistemde otelde konaklayan 
bir turist, ayakta kaldığı müddetçe 
yiyip, içiyor sadece uyuduğu 
vakit yiyip, içmiyor. Dışarı çıkıp 
da yöresel lezzetlerimizi tatmıyor. 
Otelden dışarı çıkartıldığında ise, 
yalnızca belirli shopping centerlara 
götürülüyor ve tekrar otele geri 
getiriliyor. Turistin çarşıya inmesi, 
Antalyamızın yöresel lezzetlerini 
tatması, hediyelik eşya dükkanlarını 
ziyaret etmesi, lokantalarımızda 
yemek yemesi, bakkaldan, 
büfeden alışveriş yapması, yabancı 
misafirlerimize kültürümüzün 
ve geleneklerimizin aktarılması 
açısından da son derece önemlidir. 
Kısacası, bir turist Antalyamıza 
geldiği zaman çarşıya, pazara, 
caddelere inmeli, Türk kültürünü 
öğrenmeli, halk ve esnaf ile 
kaynaşmalı, şehrin güzelliklerini 
görmeli, misafirperverliğimizi, 
sıcakkanlılığımızı tanımalı. Bu 
şehrin havasını solumalı, şehirle 
ilgili fikir sahibi olmalı. Böylece, 
hem Antalyamızı, hem de ülkemizi 
dünyaya daha doğru bir şekilde 
tanıtabiliriz.” dedi.

“KANuNİ DÜZENLEME 
YApILMASI GEREKLİ”

Antalya’ya gelen turistlerin kentin 
doğal, tarihi, kültürel zenginlikleri 
ve ilgi çekici yerlerini görmeden 
ülkelerine döndüklerini vurgulayan 
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 
“Turizme dair beklenti ve 

TuRİZMDE
SÜRDÜRÜLEBİLİR
SİSTEM GEREKLİ
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önceliklerin değiştiği dünyada, 
yükselen trendleri göz önüne 
alarak turizm alanında yeni bir 
sayfa açmamız şart. Herkesin 
memnun olacağı, her kesimin 
turizmden hak ettiği payı 
alabileceği kanuni düzenleme 
yapılması gerekiyor. Kitle turizmi 
için uygun bir seçenek gibi görünen 
her şey dahil sisteminin, esnaf 
ve sanatkarlarımızın yanı sıra, 
şehir ekonomisine olan katkısı 
da oldukça az. Bizim dinlenme, 
yeme, içme turizmi yerine, nitelikli 
turist olarak tabir edilen turist 
kitlesini hedeflememiz gerekiyor. 
Antalyamızda, kongre turizminden 
kültür turizmine kadar, pek çok 
turizm türünü kullanacağımız 
imkanlar mevcut. Gerek kongre 
turizmi, gerekse kültür ve doğa 
turizmi gibi, turizmin diğer 
alanlarına da önem vermemiz 
gerekiyor. Ulaşım ağı ve lokasyon 
özelliklerimiz nedeniyle, çok daha 
cazip duruma gelmeliyiz. Ancak, bu 
sistemi değiştirmediğimiz takdirde, 
turizmden hak ettiğimiz payı 
alamayacağız.” dedi.

“TuRİZMİN NİTELİĞİNİ 
ARTTIRMALIYIZ”

Antalya’nın en önemli turizm 

destinasyonlarından biri olduğunu 
ifade eden AESOB Başkanı Adlıhan 
Dere, “Yıllardır istenilen sonucu 
vermeyen ve sürdürülebilir 
olmayan ‘her şey dahil’ sistemine 
takılıp kalmak yerine, alternatif 
üretmemiz gerekiyor. Alternatifler, 
gerekli kanuni düzenlemelerin bir 
an evvel yapılmasıyla sağlanabilir. 
Antalyamızın sahip olduğu 
değerler başka bir yerde olsaydı, 
turizmin getirileri çok daha fazla 
olurdu. Akdeniz’de en büyük 
rakibimiz olan İspanya’nın 2017 
yılında gelen yabancı turist sayısı 
82 milyona ulaşırken, turizm 
geliri 105 milyar dolar, kişi başı 
ortalama harcama 1.280 dolar 
olarak gerçekleşti. Çünkü orada 
oteller, genellikle ‘oda kahvaltı’ 
olarak hizmet verirken, ‘her 
şey dahil’ tatil sistemi ise, yok 
denilecek kadar az durumda. Şehir 
merkezindeki otellerde sadece 
oda satış yöntemleri uygulanıyor, 
kahvaltı için dahi ayrı ücret alınıyor. 
Turistler her türlü ihtiyaçlarını, 
kentte faaliyet gösteren dükkanlar 
aracılığıyla karşılıyor. İspanya’da 
turist başına ortalama harcamanın, 
ülkemize göre çok yüksek 
olmasının asıl nedeni, bireysel 
seyahat eden ve harcama düzeyi 

yüksek, yani nitelikli turist olarak 
adlandırılan, üst segment kitleye 
hitap etmesinden kaynaklanıyor. 
Dolayısıyla her platformda yüksek 
sesle ifade ettiğimiz, Antalyamızda 
her şey dahil sisteminin revize 
edilmesi ve alternatiflerin 
üretilmesi gerekiyor. Bizler de 
AESOB olarak, üzerimize düşen 
sorunlulukları yerine getirme 
konusunda, son derece kararlıyız. 
Gelecek yılın turizm sezonuna 
hazırlık açısından, 2020 yılının 
başından itibaren, esnafımıza 
yönelik eğitimlere ağırlık vereceğiz. 
Etkili iletişimden, satış tekniklerine, 
yabancı dil eğitiminden genel 
kültür eğitimlerine kadar 
pek çok alanda, esnafımızın 
eğitimlerine katkı sunacağız. 
Ürünlerin fiyatlandırılması ve 
etiketleme işlemlerine yönelik 
denetimlerimizi arttırarak, 
esnafımızı da, kurallara uygun ticari 
faaliyet yapmaları konusunda, yol 
gösterici olarak çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz. Bu nedenle, esnaf 
ve sanatkarlar olarak hem bizlerin, 
hem de turizmin tüm paydaşlarının 
kazanacağı ve memnun olacağı 
kanuni düzenlemelerin kısa 
sürede hayata geçirilmesini talep 
ediyoruz.” dedi.  
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A
ESOB Başkanı Adlıhan 
Dere, TESK Genel 
Başkanı Bendevi 
Palandöken, Philip 
Morris Sabancı 

Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, 
Kurumsal İlişkiler Müdürü Tamer 
Durmuş, Türkiye Bakkallar ve 
Bayiiler Federasyonu’na 
bağlı Oda Başkanlarının 
katılımlarıyla, kaçak sigara 
ve tütün satışının önlenmesi 
amacıyla düzenlenen 
TESK 5. Çalıştayı’na katıldı. 
Konuyla ilgili açıklamalarda 
bulunan AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, kaçak sigara 
ve tütün ticaretinin 10 milyar 
liradan fazla vergi kaybına 
yol açtığını belirterek, “Kaçak 
sigara ile mücadelede 
önemli başarılar elde edildi 
fakat kaçak sarma tütün ve 
makaron ticareti hala yaygın 

bir şekilde satılıyor. Esnafımızın 
gelirinden ve devletin vergi 
kazancından çalan bu yasadışı 
ticarete esnaf ve sanatkarlar olarak 
karşı çıkıyoruz.” dedi.

Büfe, bakkal ve bayii esnafının 
evlerine ekmek götürebilmek 
amacıyla haksız rekabete karşı 

mücadele verdiklerini vurgulayan 
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Büfe, 
bakkal, bayii esnafımız günümüzün 
haksız rekabet koşullarında 
geçim sıkıntısı bir yandan, zincir 
marketler diğer bir yandan pek çok 
sorunla mücadele ediyor. Bunların 
yanı sıra esnafımız, kaçak sarma 

tütün ve makaron ticareti 
tehlikesi ile karşı karşıya. 
Bu kaçak faaliyetler hem 
devletin hem de esnafımızın 
gelirinden çalıyor. Kaçak 
tütün ve makaron ticareti 
ile ilgili cezalar 2017 yılında 
Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanunu’na eklenmişti. Ancak 
bu cezaların uygulaması 2 
kere ertelenerek 2020 yılının 
Temmuz ayına bırakıldı. 
Esnaf ve sanatkarlar olarak, 
cezaların hızlı ve caydırıcı bir 
şekilde yürürlüğe alınması 
talep ediyoruz.” dedi.

KaçaK tütün

5. TESK Çalıştayı’na 
katılan AESOB Başkanı 

Adlıhan Dere, son 
dönemlerde artış 

gösteren kaçak sarma 
tütün satışına dikkat 

çekerek yasadışı tütün 
ticaretinin hem devleti 

hem de esnafı büyük 
zarara uğrattığını 

söyledi. 

satışı önlenmeli
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AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, küçük 

işletme sahibi 
esnafların konaklama 

vergisinden muaf 
tutulması gerektiğini 

vurguladı.

T
BMM Genel Kurulu’nda 
görüşülerek yüzde 
2 olarak kabul edilip 
Cumhurbaşkanlığına 
onaya sunulan 

Konaklama Vergisinin küçük 
işletme sahibi esnafı ve turizmi 
olumsuz etkileyeceğini aktaran 
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Kişi 
başı gecelik konaklama üzerinden 
alınacak konaklama vergisi turizmi 
olumsuz etkilerken, en çok da 
aile işletmeleri ve pansiyonları 
olumsuz etkileyecektir. Bu vergi en 
azından konaklama sektöründe 
küçük işletme sahibi esnafımızdan 
alınmamalı ki, esnafımızın 
kazancının ve müşterisinin 
azalmasının önüne geçilmeli.” dedi.

“MALİYETİN ARTMASI KÜÇÜK 
ESNAfI ZORLAR”

Maliyetin artması ile tüm 
işletmelerin olumsuz 
etkileneceğine vurgu yapan 
AESOB Başkanı Adlıhan Dere 
“Tatil vergisi olarak adlandırılan 
Konaklama Vergisi mali güce göre 

ödeme ilkesine aykırı şekilde 
düzenlenirken son yapılan 
değişiklik ile yüzde 2 sabit oran 
olarak belirlendi. Bu vergi en çok 
küçük işletme sahibi esnafımızı 
zorlayacak. Esnaf işletmesi 
olarak adlandırılan çok küçük 
aile işletmeleri var. Oran yüzde 
2 bile olsa bu vergi ekstra bir 
maliyet getireceği için en çok bu 
esnaf kesimimizi zorlarken diğer 
tüm konaklama işletmelerinin 
de maliyetini artırmış olacak. Bu 
da fiyatlarda artış gibi sonuçlar 
doğurabilir. Dolayısıyla turizm de 
bu durumdan olumsuz yönde 
etkilenebilir.” dedi.

“ANTALYAMIZ OLuMSuZ 
ETKİLENİR”

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 
küçük aile işletmeleri ve 
pansiyonları zor duruma sokacak 

Konaklama Vergisinden esnaf 
ve sanatkarların muaf tutulması 
gerektiğini belirterek, “Turizmin 
başkenti Antalyamız başta olmak 
üzere ekonomimizin en önemli 
ayaklarından biri olan turizmi 
olumsuz etkileyecek, yatırımları 
önleyecek adımlar atılmamalı. 
Aksine yerli ve yabancı turisti 
çekecek yeni teşvikler yapılmalı. 
Vergiler arttığında, vatandaş 
ya da turist yine aynı gezi 
planını uygulasa dahi bu kez de 
yapacağı alışveriş azalacak ya da 
konaklayacağı gün sayısı düşecek. 
Maliyetteki küçük bir artışın küçük 
işletme ile büyük işletmelere 
yansıması arasında büyük bir 
fark var. Bu nedenle konaklama 
vergisinden konaklama hizmeti 
veren bu kesimdeki esnafımız aynı 
öğrenci pansiyonları gibi muaf 
olmalı.” diye konuştu.

Konaklama Vergisine
muafiyet getirilmeli
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Antalya esnafı
terörü lanetledi

A
ESOB Başkanı Adlıhan 
Dere, Mehmetçiğe, 
Orduya, Devlete 
destek vermek ve 
İdlib’deki hain saldırıyı 

kınamak amacıyla Türk Bayrağı 

ve dualar eşliğinde “Şehitler 
Ölmez Vatan Bölünmez” diyerek 
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği, Antalya Şoförler 
Odası ve Antalya Servisçiler Odası 
tarafından organize edilen birlik 

ve beraberlik konvoyuna Şoförler 
Odası Başkanı Niyazi Özçelik, 
Servisçiler Odası Başkanı Süleyman 
Şahin ve binlerce taksici, servisçi 
esnafı ile birlikte katılarak terörü 
lanetledi. 
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Ziyaretlerimiz ve
Ziyaretçilerimizden

KARELER

AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, 
Akseki Belediye 
Başkanı İbrahim 
Özkan’ı, AESOB 
Başkanvekilleri, 
Yönetim, Denetim, 
Disiplin Kurulu 
Üyeleri, Akseki 
Esnaf, Sanatkarlar, 
Şoförler Odası 
Başkanı Ömer 
Faruk Yılmaz ile 
birlikte ziyaret 
ederek esnaf ve 
sanatkarların 
sorun ve taleplerini 
aktardı. 

AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, AE-
SOB Başkanvekill-

eri, Yönetim, Dene-
tim ve Disiplin 
Kurulu Üyeleri 

ile birlikte Akseki 
Esnaf, Sanatkarlar, 

Şoförler Odasını 
ziyaret ederek Oda 

Başkanı Ömer 
Faruk Yılmaz ile 
esnaf ve sanat-

karlar hakkında 
görüş alışverişinde 

bulundu.

AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, 

Esnaf, San-
atkarlar ve 

Kooperatifçilik 
Genel Müdürü 

Necmettin Erkan 
ve Ticaret İl 

Müdürü Mesut 
İlter ile birlikte 

Ak Parti Antalya 
İl Başkanı Av. 

İbrahim Ethem 
Taş’ı ziyaret etti. 
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AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, 
Akseki Kaymakamı 
Volkan Hülür’ü, 
AESOB 
Başkanvekilleri, 
Yönetim, Denetim, 
Disiplin Kurulu 
Üyeleri ve Akseki 
Esnaf, Sanatkarlar, 
Şoförler Odası 
Başkanı Ömer 
Faruk Yılmaz ile 
birlikte ziyaret 
ederek esnaf 
ve sanatkarlar 
hakkında 
değerlendirmelerde 
bulundu.

AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, 

Antalya İl Sağlık 
Müdürü Dr. Ünal 

Hülür ve Kamu 
Hastaneleri 

Hizmetleri Başkan 
Yardımcısı Dr. Sıdıka 

Birgül Yılmaz’ı 
ziyaret ederek esnaf 

ve sanatkarlar 
hakkında genel 

değerlendirmelerde 
bulundu. 

AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, 

Antalya 
Büyükşehir 

Belediyesi 
Genel Sekreter 

Yardımcısı 
Mustafa 

Gürbüz’ü 
makamında 
ziyaret etti.
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AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, 
AESOB Yönetim, 
Denetim ve 
Disiplin Kurulu 
Üyeleriyle birlikte 
Antalya Şoförler 
ve Otomobilciler 
Odası Başkanı 
Niyazi Özçelik ve 
Yönetim Kurulu 
Üyelerine hayırlı 
olsun ziyaretinde 
bulundu. 

AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, 

Antalya 
Teknokent 

Genel Müdürü 
İbrahim Yavuz’u 

makamında 
ziyaret etti.

AESOB Başkanı 
Adlıhan 

Dere, Esnaf, 
Sanatkarlar ve 
Kooperatifçilik 
Genel Müdürü 

Necmettin 
Erkan ve Ticaret 

İl Müdürü 
Mesut İlter ile 

birlikte Antalya 
Servisçiler 

Odası Başkanı 
Süleyman Şahin’i 

ziyaret etti. 
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AESOB Başkanı 
Adlıhan 
Dere, Esnaf, 
Sanatkarlar ve 
Kooperatifçilik 
Genel Müdürü 
Necmettin Erkan 
ve Ticaret İl 
Müdürü Mesut 
İlter ile birlikte 
Antbirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mustafa Yavuz’u 
ziyaret etti. 

Antalya Tanıtım 
Vakfı Başkanı 

Yeliz Gül Ege ve 
Prof. Dr. Alihan 

Gürkan AESOB 
Başkanı Adlıhan 

Dere’yi ziyaret 
etti. AESOB ve 

Kuaförler Odası 
işbirliğinde 

meme kanserine 
farkındalık 
oluşturma 

projesi hakkında 
görüşme 

gerçekleştirdiler.

Antalya Ticaret 
İl Müdürü 

Mesut İlter, Şube 
Müdür Vekili 

Hüseyin Akdeniz, 
Memur Sebahat 

Akdoğan ve 
Ahmet Tosun 

AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere’ye 
iade-i ziyarette 

bulundular.  
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AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, 
Isparta Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 
Birliği Başkanı 
Ahmet Tural, 
Burdur Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 
Birliği Başkanı 
Metin Sipahi ve 
Türkiye Kahveciler 
Federasyonu 
Başkanı Murat 
Ağaoğlu ile birlikte 
Denizli Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği 
Başkanı Mehmet 
Ali Erbeği’yi 
makamında 
ziyaret ederek 
faaliyetlerinde 
başarılar diledi.

Döşemealtı 
Muhtarlar 

Derneği Başkanı 
Alkan Altun ve 
İlçe Muhtarları 

AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere’yi 

ziyaret etti. 

AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, 
Isparta Esnaf 

ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği 

Başkanı Ahmet 
Tural, Burdur Esnaf 

ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği 
Başkanı Metin 

Sipahi ve Türkiye 
Kahveciler 

Federasyonu 
Başkanı Murat 

Ağaoğlu ile birlikte 
Aydın Esnaf 

ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği 

Başkanı Selahittin 
Çetindoğan’ı 

makamında ziyaret 
etti.
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Esnaf, 
Sanatkarlar ve 
Kooperatifçilik 
Genel Müdürü 
Necmettin Erkan 
AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere’yi 
ziyaret etti. 

AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, 

Gündoğmuş 
Belediye Başkanı 

Mehmet 
Özeren’i, AESOB 

Başkanvekilleri, 
Yönetim, Denetim 
ve Disiplin Kurulu 
Üyeleri ile birlikte 

ziyaret ederek esnaf 
ve sanatkarların 

sorunlarını aktardı. 

AESOB Başkanı 
Adlıhan 

Dere, AESOB 
Başkanvekili 

Bayram Dal ile 
birlikte EKDAĞ 

A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hasan Gökçe’yi 

ziyaret ederek 
EKDAĞ’ın 

kiracısı büfe 
esnafı hakkında 

görüşme 
gerçekleştirdi.  
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AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, 
Gündoğmuş 
Kaymakamı Murat 
Ekinci’yi, AESOB 
Başkanvekilleri, 
Yönetim, Denetim, 
Disiplin Kurulu 
Üyeleri ve 
Gündoğmuş Esnaf 
Odası Başkanı 
Sultan Çetin ile 
birlikte ziyaret 
ederek esnaf 
ve sanatkarlar 
hakkında 
değerlendirmelerde 
bulundu.

Halkbank 
Perakende 

Bankacılıktan 
sorumlu Genel 

Müdür Yardımcısı 
Hasan Tuncay, 

Kurumsal ve Ticari 
Pazarlamadan 
sorumlu Genel 

Müdür Yardımcısı 
Yalçın Madenci 

ve Antalya Bölge 
Koordinatörü 

Mikail Özdemir 
AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere’yi 

ziyaret etti.   

AESOB Başkanı 
Adlıhan 

Dere, AESOB 
Başkanvekilleri, 

Yönetim, Denetim 
ve Disiplin Kurulu 
Üyeleri ile birlikte 

Gündoğmuş 
Esnaf Odasını 

ziyaret ederek Oda 
Başkanı Sultan 
Çetin ile esnaf 

ve sanatkarların 
yaşamış oldukları 

sorunlar hakkında 
görüş alışverişinde 

bulundu.
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AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, 
Isparta Belediye 
Başkanı Şükrü 
Başdeğirmen’i 
Isparta Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği 
Başkanı Ahmet 
Tural, AESOB 
Yönetim ve 
Denetim Kurulu 
Üyeleri ile birlikte 
ziyaret etti.

AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, 
Isparta Esnaf 

ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği 

Başkanı Ahmet 
Tural’a, Birlik 
Başkanvekili, 

Yönetim ve 
Denetim Kurulu 

Üyeleriyle 
birlikte hayırlı 

olsun ziyaretinde 
bulundu, yeni 

görevinde 
başarılar diledi.

AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, Antalya 
İl Milli Eğitim Müdürü 

Yüksel Arslan ve İl 
Tarım-Orman Müdürü 

Mustafa Özen ile 
bir araya gelerek 

kantinlerle ilgili son 
günlerde kamuoyuna 

yansıyan üzücü 
olaylar neticesinde 

İl Milli Eğitim ve 
İl Tarım-Orman 
Müdürlüğünce 

gerçekleştirilecek 
Okul Kantinlerinde 

satılan yiyecek, 
içecek ile diğer 

ürünlerin denetim, 
kontrol ve takibi 

hakkında görüşme 
gerçekleştirdi.
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AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, 
Mesleki ve Teknik 
Eğitim Genel 
Müdürlüğü 
İşyeri Tabanlı 
Mesleki Eğitim 
Daire Başkanı 
Süleyman Akgül’ü 
makamında 
ziyaret ederek 
mesleki eğitim 
ve çırakların 
geleceğiyle 
ilgili görüşme 
gerçekleştirdi.

AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, İyi 

Parti Antalya İl 
Başkanı Yavuz 

Temizer’e, 
AESOB 

Başkanvekilleri 
ve Kurul 

Üyeleriyle 
birlikte hayırlı 

olsun ziyaretinde 
bulundu. 

AESOB 
Başkanı 

Adlıhan Dere, 
Antalya 

Büyükşehir Be-
lediye Başkanı 

Muhittin 
Böcek’i ziyaret 
ederek Kaş’tan 

Gazipaşa’ya 
kadar ulaşım 

esnafının zam 
konusu ve 

esnaf-sanat-
karların genel 
durumu hak-

kında görüşme 
gerçekleştirdi. 
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AESOB Başkanı 
Adlıhan 
Dere, Esnaf, 
Sanatkarlar ve 
Kooperatifçilik 
Genel Müdürü 
Necmettin 
Erkan ve Ticaret 
İl Müdürü 
Mesut İlter ile 
birlikte Akdeniz 
Belediyeler 
Birliği ve Kepez 
Belediye Başkanı 
Av. Hakan 
Tütüncü’yü 
ziyaret etti.

AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, 

Kepez Vakfı Başkanı 
Bahattin Bayraktar’ı 

ziyaret ederek, 
ekmek üretim 

tesislerini gezdi 
ve Kepez ekmek 

büfeleri ile ilgili 
değerlendirmelerde 

bulundu. 

AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, 
Isparta Esnaf 

ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği 

Başkanı Ahmet 
Tural, Burdur 

Esnaf ve Sanatkar-
lar Odaları Birliği 

Başkanı Metin 
Sipahi ve Türkiye 

Kahveciler Feder-
asyonu Başkanı 

Murat Ağaoğlu ile 
birlikte İzmir Esnaf 

ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği 

Başkanı Zekeriya 
Mutlu ve Yönetim 

Kurulu Üyelerini 
ziyaret etti.
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AESOB 
Başkanı 
Adlıhan Dere, 
Mhp Antalya İl 
Başkanı Hilmi 
Durgun’a, 
AESOB 
Yönetim, 
Denetim ve 
Disiplin Kurulu 
Üyeleriyle 
birlikte 
hayırlı olsun 
ziyaretinde 
bulundu. 

AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, Milli 

Piyango İdaresi 
Antalya Şube 

Müdürü Karip 
Toraman’ı, Antalya 

Şans Oyunları 
ve Milli Piyango 

Bayileri Esnaf 
Odası Başkanı 

Sercan Çobanoğlu 
ve Antalya 

Elektrikçiler Odası 
Başkanı Yusuf 

Erdemir ile birlikte 
makamında ziyaret 

etti. 

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Manavgat Tica-
ret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Boztaş’a, 

Manavgat Bakkallar, Bayiiler ve Büfeciler 
Esnaf Odası Başkanı Abdullah Akca, Manavgat 

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan 
Özcan, Manavgat Sabit ve Seyyar Pazarcılar 

Odası Başkanı Sami Dursun Doğan, Manavgat 
Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Aydın, 

Manavgat Şoförler Odası Başkanı Muammer 
Ünal, Protokol ve Kurumsal Nezaket Kuralları 

Uzmanı İhsan Ataöv ile birlikte geçmiş olsun 
ziyaretinde bulundu.
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Serik Kaymakamı 
Mehmet 
Kurdoğlu 
AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere’ye 
iade-i ziyarette 
bulundu.

AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, 

Serik Kaymakamı 
Mehmet 

Kurdoğlu’nu, 
AESOB 

Başkanvekilleri, 
Yönetim, Denetim, 

Disiplin Kurulu 
Üyeleri, Serik Oda 

ve Kooperatif 
Başkanları ile 

birlikte ziyaret 
ederek esnaf 

ve sanatkarlar 
hakkında 

değerlendirmelerde 
bulundu. 

MÜSİAD Antalya 
Şube Başkanı 

Boğaçhan Göksu ve 
Başkan Yardımcısı 

Mehmet Karakayalı 
AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere’yi 

ziyaret ederek İyi 
İnsan Hareketi Projesi 

ile ilgili görüşme 
gerçekleştirdi. 
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AESOB 
Başkanı 
Adlıhan 
Dere, SGK 
İl Müdürü 
Nejat Deniz’i 
makamında 
ziyaret etti. 

Türkiye 
Belediyeler 

Birliği Genel 
Sekreteri 

Birol Ekici 
AESOB 
Başkanı 
Adlıhan 
Dere’yi 

ziyaret etti.

AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, Sahil 

Güvenlik Antalya 
Grup Komutanı 

SG Albay 
Sezai Özkurt’u 

makamında ziyaret 
etti. 
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AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, 
TESKOMB 
Genel Başkanı 
Abdulkadir Akgül’ü 
makamında 
ziyaret ederek 
kooperatifler 
aracılığıyla esnaf 
ve sanatkarlara 
sağlanan kredi faiz 
oranları ve banka 
komisyonlarının 
düşürülmesi 
dolayısıyla 
teşekkürlerini iletti.

AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, 

Antalya Ticaret 
İl Müdürü 

Mesut İlter’e 
AESOB Yönetim, 

Denetim ve 
Disiplin Kurulu 

Üyeleriyle 
birlikte hayırlı 

olsun ziyaretinde 
bulundu.

AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, TESK 

Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken’i 

makamında ziyaret 
ederek yeni çıkacak 

olan perakende 
ticaret yasası 

hakkında görüşme 
gerçekleştirdi.

AESOB 
Başkanı 
Adlıhan 
Dere, Türk 
Telekom 
Antalya 
Bölge 
Müdürü 
İrfan Yıldız’ı 
makamında 
ziyaret etti.
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AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, 
Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım 
Planlama ve Raylı 
Sistem Daire 
Başkanı Nurettin 
Tonguç’u ziyaret 
ederek ulaşım 
esnafıyla ilgili genel 
değerlendirmelerde 
bulundu. 

Antalya Vali 
Yardımcısı Atıf 
Çiçekli AESOB 

Başkanı Adlıhan 
Dere’ye iade-i 

ziyarette bulundu.

AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, Vergi 

Dairesi Başkanı Metin 
Uzun’u Antalya Şans 

Oyunları ve Milli 
Piyango Bayileri Esnaf 
Odası Başkanı Sercan 
Çobanoğlu ve Antalya 

Elektrikçiler Odası 
Başkanı Yusuf Erdemir 
ile birlikte makamında 

ziyaret etti.
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