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Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları BirliğiANTALYA BİRLİK

Bildiğiniz gibi Çin’de başlayan ve 
tüm dünyaya yayılan Koronavirüs 
salgını küresel bir sorun olarak dünya 
gündemini işgal etmeye devam ediyor. 
Geçmişte olduğu gibi salgın hastalıkların 
bugün de insanlığı tehdit edebildiği 
gerçeğini görerek salgınla küresel boyutta 
mücadele edildiğine şahit oluyoruz.

Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş 
Milletler gibi kuruluşların yanı sıra 
ülkeler, salgının üstesinden gelebilmek 
adına sağlık sistemlerini ve ekonomilerini 
ayakta tutmak adına ardı ardına tedbirler 
alıyor. Tüm insanlık alınması gereken 
önlemlere ilişkin bilinçlendiriliyor. 

Dünyada bunlar olurken sağlık 
sisteminde ve altyapısında dönüşüm 
geçiren ülkemizde,  hastane, yatak 
kapasitesi, yeterli yoğun bakım ve 
ekipmanla hızlı ve etkin bir tedavi 
yöntemi izlenmiştir. Bir taraftan 
yurtdışındaki COVİD hastası 
vatandaşlarımızın ülkemize getirilerek 
tedavileri yapılırken  bir yandan 
çok sayıda ülkeye tıbbi yardım 
gönderilmesiyle Türkiye, sağlıktaki 
gücünü tüm dünyaya kanıtlamıştır. 
Salgının henüz başlangıcında tehlikenin 
önceden görülüp tedbirlerin alındığı 
ülkemizde Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin 
Koca’nın öncülüğünde hemen Bilim 
Kurulu oluşturulmuş, kurulun tavsiyeleri 
doğrultusunda gereken tedbirler 
hızlı bir şekilde alınmış, kamuoyu 
salgın konusunda şeffaf bir şekilde 
bilgilendirilmiştir. Sağlık Bakanımıza 
ve özveriyle gecesini gündüzüne 
katarak salgının yayılmasını önlemek 
için mücadele veren tüm sağlık 
çalışanlarımıza esnaf ve sanatkarımız 
adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bizler de odalarımız, birliklerimiz, 
konfederasyonumuz TESK ve Merkez 
Birliğimiz TESKOMB’la birlikte devletimiz 
tarafından yürürlüğe konan her türlü 
tedbir ve düzenlemeye destek verdik. 
Alınan her karara disiplinle uyulması 
için esnafımızı bilinçlendirdik. Hastalığın 
yayılmasını engellemek için alınan 
önlemler, hem yerel düzeyde hem de 
dünya ölçeğinde yatırımı, ticareti ve 
üretimi sekteye uğrattı.  

Tabii bu süreçten en çok etkilenen 
kesim hiç şüphesiz küçük sermayesi ve 
kapasitesi ile esnaf ve sanatkarımız oldu. 
Berber ve kuaförlerden kıraathanelere, 
eğlence yerlerinden lokantalara kadar 

pek çok işletme geçici süreliğine 
kapatıldı, toplu taşımada yeni kurallar 
kondu. 65 yaş üstü esnafımız işyerini 
açamaz oldu. İnsanların evden 
çıkamamaları, en temel ihtiyaçların 
bile ertelenmesi esnaf ve sanatkarımızı 
derinden etkiledi. 

Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi 
ile esnaf ve sanatkarımıza kredi 
kefalet kooperatifleri aracılığıyla Halk 
B:ankası’ndan kullandıkları Hazine 
destekli kredilerin üç aylık taksit ve 
faiz ödemeleri ertelendi. Yine Halk 
Bankası’ndan ertelemeli doğrudan kredi 
kullandırılması, kısa çalışma ödeneği, 
hane başına gelir desteği, vergi ve prim 
borçlarında erteleme, kamu kurumlarına 
ait işyerlerinden kira alınmaması gibi 
desteklerle esnafımız biraz olsun nefes 
aldı. Son olarak da kooperatif takibine 
intikal eden borçlar için esnafımıza 
yapılandırma kolaylığı getirildi. Verilen 
desteklerden dolayı başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız olmak üzere 
hükümetimize teşekkür ediyoruz. Ancak 
gelinen noktada, esnaf ve sanatkarımızın 
daha çok desteğe ihtiyaç duyduğu 
ortadadır. 

Bizler de, esnaf ve sanatkarımızdan 
gelen talepleri TESK Genel Başkanımız 
Sayın Bendevi Palandöken’le 
videokonferans üzerinden yapılan 
toplantılarla aktardık. Esnafımızın 
beklentilerini karşılamada pandemi 
sürecinde özveriyle çalışan Sayın Genel 
Başkanımıza esnaf ve sanatkarımız 
adına teşekkür ediyorum. Gelen talepler 
doğrultusunda Genel Başkanımız Sayın 
Bendevi Palandöken başkanlığında 
ülke genelindeki 82 Birlik ve 13 
Federasyon başkanları ile telekonferans 
üzerinden yapılan görüşmeler 
sonrası, Cumhurbaşkanımıza esnaf 
ve sanatkarımızın taleplerini içeren 
mektuplar gönderildi. Yine TESKOMB 
Genel Başkanımız Sayın Abdülkadir 
Akgül ile videokonferans sistemiyle 
toplantılar yaparak esnafımızın 
durumunu değerlendirdik. Bu 
toplantılarda bizleri yalnız bırakmayan 
Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar 
Pekcan’a da esnafımızın beklentilerini 
ilettik. Esnafımızın işlerinin durma 
noktasına geldiği bir dönemde kredi 
kullandırmada plasmanın açık tutulması, 
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kredi ödemelerinin ötelenmesi ve krediye 
ulaşımda esnafa kolaylık sağlanması 
noktasında TESKOMB önemli bir 
misyonu yerine getirmiştir. Bu anlamda 
da Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın 
Berat Albayrak’a, Ticaret Bakanımız 
Sayın Ruhsar Pekcan’a ve TESKOMB 
Genel Başkanımız Sayın Abdülkadir 
Akgül’e esnaf ve sanatkarımız adına 
teşekkür ediyorum. 

Devletimiz büyük bir başarı örneği 
göstererek salgını önemli ölçüde 
kontrol altına almaya başarmıştır. 
Kademeli olarak tedbirler gevşetilmeye 
başlanmış, ‘tedbirli hayat’ adı verilen bu 
yeni dönemde işyerlerinin açılmaya 
başlanması hepimize moral vermiştir. 

İşte esnaf ve sanatkarımız, ekonomiye 
katkı sağlayacağı, ticareti canlandıracağı, 
yeniden üretmeye başlayacağı tam da 
bu dönemde desteklemelidir. Çünkü 
esnaf ve sanatkar ülke ekonomisinin 
omurgasıdır. Devletin sektörlerde 
yaşanacak ekonomik sekteye yardım 
elini uzatması gerektiğine inanıyoruz.

Her zaman söylediğimiz gibi esnaf 
güçlü olursa, devlet güçlü olur. Şimdi 
birlikte olma zamanı, şimdi esnafına 
sahip çıkma zamanıdır. 

Bizler de ilimiz de esnaf ve sanatkarın 
temsilcisi olarak, sizlere çağrıda 
bulunuyoruz.  İçinden geçtiğimiz bu 
zor günlerde esnafımızın yanında olun. 
Gelin, alışverişinizi yerel esnaftan yapın, 
mahalle kültürünüzü koruyun. 
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D
ünyada bunlar olurken, 
sağlık sisteminde ve altya-
pısında dönüşüm geçiren 
ülkemizde,  hastane, yatak 

kapasitesi, yeterli yoğun bakım ve 
ekipmanla hızlı ve etkin bir tedavi 
yöntemi izlenmiştir. Bir taraftan 
yurtdışındaki COVİD hastası vatan-
daşlarımızın ülkemize getirilerek te-
davileri yapılırken,  bir yandan çok 
sayıda ülkeye tıbbi yardım gönderil-
mesiyle Türkiye, sağlıktaki gücünü 
tüm dünyaya kanıtlamıştır. Salgının 
henüz başlangıcında tehlikenin 
önceden görülüp tedbirlerin alındı-
ğı ülkemizde Sağlık Bakanımız Dr. 
Fahrettin Koca’nın öncülüğünde 
hemen Bilim Kurulu oluşturulmuş, 
kurulun tavsiyeleri doğrultusunda 
gereken tedbirler hızlı bir şekilde 
alınmış, kamuoyu salgın konusun-
da şeffaf bir şekilde bilgilendiril-
miştir. Sağlık Bakanımıza ve özve-
riyle gecesini gündüzüne katarak 
salgının yayılmasını önlemek için 
mücadele veren tüm sağlık çalı-
şanlarımıza esnaf ve sanatkarımız 
adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bizler de odalarımız, birliklerimiz, 
konfederasyonumuz TESK ve Mer-
kez Birliğimiz TESKOMB’la birlikte 
devletimiz tarafından yürürlüğe 
konan her türlü tedbir ve düzen-
lemeye destek verdik. Alınan her 
karara disiplinle uyulması için es-
nafımızı bilinçlendirdik. Hastalığın 
yayılmasını engellemek için alınan 
önlemler, hem yerel düzeyde hem 
de dünya ölçeğinde yatırımı, ticareti 
ve üretimi sekteye uğrattı.  

Tabi bu süreçten en çok etkilenen 
kesim hiç şüphesiz küçük sermaye-
si ve kapasitesi ile esnaf ve sanatka-
rımız oldu. Berber ve kuaförlerden 
kıraathanelere, eğlence yerlerinden 
lokantalara kadar pek çok işletme 

geçici süreliğine kapatıldı, toplu 
taşımada yeni kurallar kondu. 65 
yaş üstü esnafımız işyerini açamaz 
oldu. İnsanların evden çıkama-
maları, en temel ihtiyaçların bile 
ertelenmesi esnaf ve sanatkarımızı 
derinden etkiledi. 

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Ekono-
mik İstikrar Kalkanı Paketiyle esnaf 
ve sanatkarımıza kredi kefalet 
kooperatifleri aracılığıyla Halk-
bankasından kullandıkları Hazine 
destekli kredilerin üç aylık taksit ve 
faiz ödemeleri ertelendi. Yine Halk-
bankasından ertelemeli doğrudan 
kredi kullandırılması,  kısa çalışma 
ödeneği, hane başına gelir desteği, 
vergi ve prim borçlarında erteleme, 
kamu kurumlarına ait işyerlerinden 
kira alınmaması gibi desteklerle es-

nafımız biraz olsun nefes aldı. Son 
olarak da kooperatif takibine intikal 
eden borçlar için esnafımıza yapı-
landırma kolaylığı getirildi. Verilen 
desteklerden dolayı başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız olmak üzere 
hükümetimize teşekkür ediyoruz. 
Ancak gelinen noktada, esnaf ve 
sanatkarımızın daha çok desteğe 
ihtiyaç duyduğu ortadadır. 

Bizler de, esnaf ve sanatkarımızdan 
gelen talepleri TESK Genel Başka-
nımız Sayın Bendevi Palandöken’le 
videokonferans üzerinden yapılan 
toplantılarla aktardık. Esnafımızın 
beklentilerini karşılamada pandemi 
sürecinde özveriyle çalışan Sayın 
Genel Başkanımıza esnaf ve sanat-
karımız adına teşekkür ediyorum. 
Gelen talepler doğrultusunda TESK 
Genel Başkanımız Sayın Bendevi 

ESNAFINA SAHİP ÇIK 

ANTALYA
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Palandöken başkanlığında ülke 
genelindeki 82 Birlik ve 13 Federas-
yon başkanları ile telekonferans 
üzerinden yapılan görüşmeler 
sonrası, Cumhurbaşkanımıza esnaf 
ve sanatkarımızın taleplerini içeren 
mektuplar gönderildi.  

Sayın Cumhurbaşkanımızdan, es-
naf ve sanatkarlarımıza kefalet koo-
peratifleri aracılığıyla kullandırılmış 
olan kredilerin, geri ödeme tarihle-
rinin faizleri hazinece karşılanmak 
kaydıyla, bir kez daha 3 ay süre ile 
yeniden ötelenmesini, Esnafımızın 
Sosyal Güvenlik Primleri, ödeme-
lerinin 2020 yılı sonuna kadar 
devlet tarafından karşılanmasını, 
Esnaf ve sanatkarlarımızca ödenen 
işyeri kira stopajı uygulamasına 
son verilmesini, Salgın sürecinde 
temel gıda maddeleri ile temizlik 
ürünlerinden KDV alınmaması ya 
da bu oranın yüzde 1’e indirilmesini, 
Esnaf ve sanatkarlara doğrudan 
nakit desteği sağlanmasını, Esnaf ve 
sanatkarların 2020 yılı Mart ayın-
dan yıl sonuna kadar olan vergi ve 
sosyal güvenlik primi borçlarına, 
2021 yılı Ocak ayından başlamak ve 
gecikme zammı ve faizi alınmamak 
kaydı ile 36 ayda geri ödenmek üze-
re yeni bir yapılandırma getirilmesi-
ni, Kahvehanelerde gereken hijyen 
tedbirleri ve Covid-19 önlemleri 
alınmak kaydıyla oyunların serbest 
bırakılmasını, il içinde faaliyet gös-
teren ve D-4 Yetki Belgesine sahip 
olan araçlardaki yüzde 50 oranında 
yolcu taşıyabilme uygulamasının 
kaldırılmasını, bununla birlikte okul 
servis araçlarındaki yüzde 50 yolcu 
taşıma uygulamasının iptal edile-
rek tam kapasite ile çalışmalarının 
önünün açılmasını, Turizm bölgele-
rinde çalışan 9 koltuklu taksilerin 3 
yolcudan fazla taşımaması şek-
lindeki uygulamanın kaldırılarak 
yolcu kapasitesinin yüzde 50’ye 
yükseltilmesini istedik. 

Yine TESKOMB Genel Başkanımız 
Sayın Abdülkadir Akgül ile de vide-
okonferans sistemiyle toplantılar 
yaparak bölge esnafının durumunu 
değerlendirdik. Bu toplantılarda 
bizleri yalnız bırakmayan Ticaret 
Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’a 
da esnafımızın beklentilerini 
ilettik. Esnafımızın işlerinin durma 

noktasına geldiği bir dönemde 
kredi kullandırmada plasmanın 
açık tutulması, kredi ödemelerinin 
ötelenmesi ve krediye ulaşımda 
esnafa kolaylık sağlanması nokta-
sında TESKOMB önemli bir misyo-
nu yerine getirmiştir. Bu anlamda 
da Hazine Bakanımız Sayın Berat 
Albayrak’a, Ticaret Bakanımız Sayın 
Ruhsar Pekcan’a ve TESKOMB Ge-
nel Başkanımız Sayın Abdülkadir 
Akgül’e esnaf ve sanatkarımız adına 
teşekkür ediyorum. 

Devletimiz büyük bir başarı örneği 
göstererek salgını önemli ölçüde 

kontrol altına almaya başarmıştır. 
Kademeli olarak tedbirler gevşetil-
meye başlanmış, Tedbirli hayat adı 
verilen bu yeni dönemde işyerle-
rinin açılmaya başlanması hepi-
mize moral vermiştir.  İşte esnaf 
ve sanatkarımız,  ekonomiye katkı 
sağlayacağı, ticareti canlandıracağı, 
yeniden üretmeye başlayacağı tam 
da bu dönemde desteklemelidir. 
Çünkü esnaf ve sanatkar ülke 
ekonomisinin omurgasıdır. Devletin 
sektörlerde yaşanacak ekonomik 
sekteye yardım elini uzatması 
gerektiğine inanıyoruz. Her zaman 
söylediğimiz gibi esnaf güçlü olursa, 
devlet güçlü olur Türkiye gücü-
ne güç katar. Şimdi birlikte olma 
zamanı, şimdi esnafına sahip çıkma 
zamanıdır. 

Esnaf ve sanatkarın sadece 
devletimizin değil,  kadirşinas 
halkımızın da desteğine ihtiyacı 
var. Her zaman sizlerin yanında 
olan yemediğini size yedirmeyen, 
veresiye defterini açan, ‘yoksa 
sonra verirsin’ diyen,  ‘gel bir 
bardak çayımı iç’ diyerek muhab-
betini esirgemeyen, cenazenizde, 
düğününüzde yanınızda olan, 
mahalleyi, sokağı gözetleyen 
kollayan esnafımıza sahip çıkma 
zamanıdır. Bizler de ilimiz de esnaf 
ve sanatkarın temsilcisi olarak, 
sizlere çağrıda bulunuyoruz.  İçin-
den geçtiğimiz bu zor günlerde 
esnafımızın yanında olun. Gelin 
alışverişinizi yerel esnaftan yapın, 
mahalle kültürünüzü koruyun. 
Yerel esnaftan alışveriş demek 
paranın ülke ekonomisinde kal-
ması, ilimizin kalkınması demektir. 
Gün birlik günü, gün esnafa sahip 
çıkma günüdür. 

Tüm millet el ele vererek bu günleri 
de elbette atlatacağız. Halkımızın 
da esnafımıza vereceği destekle 
daha iyi fırsatların doğacağına, ye-
niden hızla üretmeye, ticaretimizi 
artırmaya başlayacağımıza, yakın 
bir gelecekte refah seviyesi daha 
da yükselmiş, pandemi sürecin-
den ekonomisi çok daha güçlü bir 
ülke olarak çıkacağımıza yürekten 
inanıyorum. Antalya, Isparta ve Bur-
dur’da aynı anda başlatılan ‘Esna-
fına sahip çık’ çağrımızın hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. 

Bildiğiniz gibi Çin’de 
başlayan ve tüm 
dünyaya yayılan 

Koronavirüs salgını 
küresel bir sorun 

olarak dünya 
gündemini işgal 
etmeye devam 

ediyor. Geçmişte 
olduğu gibi salgın 

hastalıkların bugün 
de insanlığı tehdit 

edebildiği gerçeğini 
görerek, salgınla 
küresel boyutta 

mücadele edildiğine 
şahit oluyoruz. 

Dünya Sağlık Örgütü, 
Birleşmiş Milletler 
gibi kuruluşların 
yanı sıra ülkeler, 

salgının üstesinden 
gelebilmek adına 

sağlık sistemlerini ve 
ekonomilerini ayakta 

tutmak adına ardı 
ardına tedbirler alıyor. 
Tüm insanlık alınması 

gereken önlemlere 
ilişkin bilinçlendiriliyor 
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VALİ ERSİN YAZICI 
Antalyalıları esnaftan 

alışveriş yapmaya davet etti
Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Oda 

Başkanları ile birlikte ‘Esnafına Sahip Çık Antalya’ kampanyası 
kapsamında esnaf ve sanatkarları ziyaret ederek tüm Antalyalıları esnaf 

ve sanatkarlardan alışveriş yapmaya davet etti
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A
ntalya Valisi Ersin Yazı-
cı ve Antalya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği 
Başkanı Adlıhan Dere, 

Oda Başkanlarıyla birlikte Esnafı-
na Sahip Çık Antalya kampanyası 
kapsamında esnaf ve sanatkarları 
ziyaret ederek tüm Antalyalıları 
Pandemiden olumsuz etkilenen 

esnaf ve sanatkarlardan alışve-
riş yapmaya davet etti. Vali Ersin 
Yazıcı ve AESOB Başkanı Adlıhan 
Dere, berber ve kuaför esnaflarını 
da ziyaret ederek hijyenik tıraş ve 
kişisel bakım için tüm Antalyalıları 
berber ve kuaför esnafına davet etti. 
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Vali 
Ersin Yazıcı’ya esnaftan alışveriş 

yaparak Esnafına Sahip Çık Antal-
ya Kampanyasına vermiş olduğu 
desteklerden ve göstermiş olduğu 
yakın ilgilerinden dolayı teşekkür 
etti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı esnaf 
ve sanatkarlardan alışveriş yapa-
rak Antalya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği tarafından başlatılan 
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Esnafına Sahip Çık Antalya Kam-
panyasına destek verdiğini aktara-
rak, “Bugün AESOB Başkanımız Ad-
lıhan Dere ve Oda Başkanlarımızla 
birlikte esnaf ve sanatkarlarımızı 
ziyaret ediyoruz. Esnafına Sahip 
Çık, Alışverişini Yerel Esnaftan 
Yap kampanyasına ben de destek 
vermek istiyorum, esnafımızdan 
alışveriş de yapacağız inşallah. Tüm 
Antalyalıları özellikle Pandemiden 

olumsuz etkilenen esnaf ve sanat-
karlarımızdan alışveriş yapmaya 
davet ediyorum. Esnafımız Pande-
mi döneminde yeterli sabrı gösterdi, 
artık para kazanmaları da gerekiyor. 
İnanıyorum ki Kurban Bayramı 
vesilesiyle de Antalyalı hemşehri-
lerimiz esnafına sahip çıkacaktır. 
Ben de bu kampanyaya küçük de 
olsa destek vermek için şu anda 
buradayım. Şimdiden tüm Antalyalı 

hemşehrilerimizin Kurban Bayra-
mı’nı kutluyor, alışverişinizi yerel 
esnaftan yapın, esnafınıza sahip 
çıkın diyorum.” dedi.

“ESNAf DOSTu VALİMİZE 
TEŞEKKÜR EDİYORuZ”

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, esnaf 
dostu Antalya Valisi Ersin Yazıcı’ya 
esnaf ve sanatkarlara verdiği des-
teklerden dolayı teşekkür ederek, 
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“Bugün Antalya Valimiz Sayın Ersin Yazıcı ve Oda Baş-
kanlarımız ile birlikte Esnafına Sahip Çık kampanyamız 
kapsamında esnaf ve sanatkarlarımızı ziyaret ediyoruz, 
tüm hemşehrilerimize esnafına sahip çık, alışverişini 
yerel esnaftan yap, mahalle kültürünü koru çağrısı 
yapıyoruz. Kurban Bayramı öncesinde tüm hemşehri-
lerimize Pandemi nedeniyle olumsuz etkilenen esnaf 
ve sanatkarlarımızdan alışveriş yapmaya davet ediyo-
ruz. Yine, berber ve kuaför esnaflarımızı ziyaret ederek 
bayram öncesinde hijyenik tıraş ve kişisel bakım için 
tüm Antalyalıları berber ve kuaför esnafımıza davet 
ediyoruz. Esnaf dostu Sayın Valimize, Esnafına Sahip 
Çık kampanyamıza verdiği desteklerden, esnaf ve 

sanatkarlarımıza gösterdiği yakın 
ilgilerinden dolayı bir kez 

daha şükranlarımızı 
sunuyoruz.” 

dedi.  
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Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AESOB Başkanı Adlıhan 
Dere ve Oda Başkanları ile birlikte berber ve kuaför 

esnafını ziyaret ederek sağlıklı ve hijyenik tıraş için tüm 
Antalyalıları berber ve kuaför esnafına davet etti. 

#SağlıklıTıraşİçinHaydiBerbere
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T
icaret Bakanı Ruhsar Pek-
can’ın katılımlarıyla, TESK 
Genel Başkanı Bendevi 
Palandöken Başkanlığında 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Kon-
federasyonu Yönetim ve Denetim 
Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. 

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 
Pandemi nedeniyle esnaf ve sanat-
karların yaşamış olduğu sorunları 
aktararak, 
-İşyerlerini mücbir sebeplerle kapa-
tan Kahvehane, Kıraathane, Kafe, 
Düğün Salonu, Hamam, Çay Bahçesi, 
Şans Oyunları, Lokanta, Pastane 
esnafının işyerlerini en kısa sürede 
açmaları, 

-Eğitim-öğretim yılının sonlanması 
nedeniyle işsiz kalan kantinci ve 
servisçi esnafına destek sağlanması, 
-Ahilik Fonu ya da herhangi bir fon-
dan salgın bitene kadar nakit desteği 
sağlanması, 
-1 yıl geri ödemesiz 5 yıl vadeli 50 
bin TL faizsiz kredi verilmesi, 
-Esnaf ve sanatkarlara kira yardımı 
yapılması, 
-Şehir içi %50 kapasite ile yolcu taşı-
yan otobüsçü, toplu taşıma esnafına 
yakıt desteği sağlanması, 
-SSK ve Bağ-Kur primlerinin dük-
kanlar kapalı olduğu sürece devlet 
tarafından karşılanması yönündeki 
talepleri iletti.

Ticaret Bakanı RuhsaR 
Pekcan’a esnafın 

sorunları iletildi
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A
ESOB 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, 
Çin’de ortaya 

çıkarak tüm 
dünyaya yayılan 

koronavirüs 
salgınının 

ülkemizde de 
görülmesinin 

ardından panik 
olmamak 

gerektiğini 
belirtti ve doğru 

bilgi için Sağlık 
Bakanlığı’nın 

takip edilmesi 
gerektiğini 

aktardı 
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Esnaf ve sanatkarların 
sağlıklı hizmet alabilmeleri 

amacıyla, Koronavirüs salgınına 
karşı alınan tedbirler kapsamında 

Sağlık Bakanlığı tarafından 
açıklanan 14 Altın Kurala uymak 
suretiyle AESOB Hizmet Binası, 
Toplantı Salonları, Sicil Büroları 

ve tüm kullanım alanları 
sterilizasyon ekibi tarafından özel 

ilaçlarla dezenfekte edildi.

AESOB 
hizmet 

binası 
dezenfekte 

edildi
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AESOB  TArAfıNdAN  ESNAf  OdALArıNA 
dEzENfEkTAN  STANTLArı  dAğıTıLdı
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Pandemi sürecinde esnaf ve sanatkarlar ile 
personelin sağlığı amacıyla Antalya Esnaf ve 

Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı Antalya 
Merkez ve İlçelerde olmak üzere 75 Esnaf ve 

Sanatkarlar Odasına el dezenfektanı stantlarının 
dağıtımı gerçekleştirildi. 
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Başkan Muhittin Böcek’e 
AESOB’dan ziyaret

A
ESOB Başkanı Adlıhan 
Dere, Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Muhittin 
Böcek’e, Pandemi süre-

cinde Meclis kararı ile Büyükşehir 
Belediyesi kiracısı olan ve mücbir 
sebeplerle faaliyetleri durdurulan 
esnafların kapalı oldukları süre bo-
yunca kiralarının alınmaması, yine 
yıllık ilan reklam vergileri ile yıllık 
çevre temizlik vergilerinin 
alınmaması, faaliyette 
bulunan esnafların 
kiralarının ise 3 
ay faizsiz olarak 
ertelenmesinin 
kararlaştırıl-
ması, gelirinin 
ciddi oranda 
azalmasına 
rağmen tüm 
giderleri devam 
eden otobüsçü 
esnafının ayakta 
kalabilmesi için yakıt 

desteği sağlanma-
sı, Antalya’nın 19 

ilçesine temizlik 
ekipleri tarafın-
dan dezenfekte 
çalışması ger-
çekleştirilmesi, 

cadde ve sokak-
lar ile esnafların 

dükkanlarının 
önlerinin dezen-

fekte edilmesi, İhtiyaç 

sahiplerine ve işyerleri kapalı olan 
esnaflara gıda yardım kolileri dağı-
tılması, Berber, Kuaför ve Güzellik 
Salonlarının dezenfekte edilmesi, 
Kafeler, Lokantalar ve Restoranların 
dezenfekte edilmesi, Toplu ulaşım 
araçlarının dezenfekte edilmesi, 
ASAT tarafından 2 ay süreyle su 
kesintisi yapılmaması, Esnaf-sa-
natkarlar ile vatandaşlara 19 ilçede 
maske ve dezenfektan dağıtılması 
dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Antalya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i, Birlik Yönetim, Denetim ve 

Disiplin Kurulu Üyeleri ile birlikte makamında ziyaret etti
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Akdeniz Belediyeler 
Birliği ve Kepez 

Belediye Başkanı 
Hakan Tütüncü’yü 

makamında ziyaret 
eden AESOB 

Başkanı Adlıhan 
Dere,  Kepez 

Belediyesi’nin esnaf 
ve sanatkarlara 

verdiği destekler 
için teşekkür etti

A
ESOB Başkanı Adlıhan Dere, Akdeniz 
Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye 
Başkanı Av. Hakan Tütüncü’yü makamında 
ziyaret ederek, Pandemi sürecinde esnaf 

ve sanatkarlara vermiş olduğu destekler ve Kepez 
Belediyesi’nin kiracısı olan esnaf ve sanatkarlara 
3 aylık kira muafiyeti sağlanması, Kepez ilçesinde 
772 kuaför, güzellik merkezi ve berber salonlarının 
haftalık olarak düzenli bir şekilde dezenfekte 
edilmesi, Kepez ilçesinde tüm kahvehane, kafe, 
restoran, lokanta ve sürücü kurslarının haftalık 
olarak düzenli bir şekilde dezenfekte edilmesi, Kepez 
ilçesinde 39 taksi durağı ve 620 ticari taksinin haftalık 
olarak düzenli bir şekilde dezenfekte edilmesi, 
esnaf ve sanatkarlara ücretsiz maske, siperlik, 
dezenfektan ve sağlık kiti hediye edilmesi dolayısıyla 
teşekkürlerini iletti.

Hakan Tütüncü’ye 
teşekkür ziyareti



ANTALYA BİRLİK Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

22

AESOB Başkanı Adlıhan 
Dere, Muratpaşa Belediye 
Başkanı Av. Ümit Uysal’ı, 

AESOB Yönetim, Denetim ve 
Disiplin Kurulu Üyeleri ile 
birlikte makamında ziyaret etti. 
Pandemi sürecinde Muratpaşa 
Belediyesi’nin kiracısı olan 
esnaf ve sanatkarlardan Mart, 
Nisan ve Mayıs aylarına ait kira 
alınmaması, Muratpaşa İlçesinde 
esnaf ve sanatkarlara maske 
dağıtılması, Berber ve Kuaför 
Salonlarının dezenfekte edilmesi, 
siperlikli maske dağıtılması, 
Taksi Durakları ve Taksilerin 
dezenfekte edilmesi, siperlikli 
maske dağıtılması, Restoran, 
Lokanta, Kafe, Kıraathanelerin 
dezenfekte edilmesi dolayısıyla 
teşekkürlerini iletti.

Başkan Ümit Uysal’a 
destekleri için teşekkür
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AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Konyaaltı Belediye 
Başkanı Semih Esen’i, AESOB Yönetim, Denetim 
ve Disiplin Kurulu Üyeleri ile birlikte makamında 

ziyaret etti. Pandemi sürecinde, Konyaaltı Belediyesinin 
kiracısı olan esnaf ve sanatkarlardan Mart, Nisan ve 
Mayıs aylarına ait kiraların ertelenmesi veya alınmaması 
amacıyla kanuni altyapının hazırlanarak meclis 
gündemine getirileceği müjdesini alarak, Konyaaltı 
İlçesinde esnaf ve sanatkarlara maske dağıtılması, Pazar 
yerlerinin dezenfekte edilmesi, Berber ve Kuaförlere 
dezenfektan, maske ve yüzey temizleyicisi dağıtılması, 
Taksi Durakları ve Taksilerin dezenfekte edilmesi, 
maske dağıtılması dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Başkan Semih Esen 
AESOB’u ağırladı
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A
ESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, 
Aksu Belediye 
Başkanı 

Halil Şahin’i, AESOB 
Yönetim, Denetim 
ve Disiplin Kurulu 
Üyeleri ile birlikte 
makamında ziyaret etti. 
Pandemi sürecinde, 
Aksu İlçesinde esnaf 
ve sanatkarlara maske 
dağıtılması, Aksu Sanayi 
Sitesinin dezenfekte 
edilmesi berber, kuaför 
ve güzellik salonlarının 
dezenfekte edilmesi, 
Taksi Durakları ve 
Taksilerin dezenfekte 
edilmesi, maske 
ve dezenfektan 
dağıtılması dolayısıyla 
teşekkürlerini iletti.

Başkan Halil Şahin’den 
esnafa destek sözü
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A
ESOB Başkanı Adlıhan Dere, Döşemealtı 
Belediye Başkanı Turgay Genç’i, AESOB 
Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Üyeleri 
ile birlikte makamında ziyaret etti. Pandemi 

sürecinde, Döşemealtı ilçesinde esnaf ve sanatkarlara 
maske ve el dezenfektanı dağıtılması, Döşemealtı 
Sanayi Sitesi ve Adem Yörük Sanayi Sitesi’nin 

dezenfekte edilmesi, pazar yerlerinin dezenfekte 
edilmesi, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin 
dezenfekte edilmesi, el dezenfektanı ve maske 
dağıtılması, Taksici ve kamyoncu esnafına maske ve 
dezenfektan dağıtılması, araçların dezenfekte edilmesi, 
Spor merkezlerinin dezenfekte edilmesi dolayısıyla 
teşekkürlerini iletti.

Başkan Turgay Genç 
esnafın yanında oldu
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AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Gazipaşa Belediye 
Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ı, AESOB Yönetim, 
Denetim, Disiplin Kurulu Üyeleri ve Gazipaşa 

Oda Başkanları ile birlikte makamında ziyaret etti. 
Pandemi sürecinde; Gazipaşa’da esnaf ve sanatkarlara 

maske ve dezenfektan dağıtılması, berber ve kuaför 
esnafına koruyucu siperlik ve maske dağıtılması, büfe, 
pazar yerleri, toptancı halinin dezenfekte edilmesi, 
İhtiyaç sahiplerine vefa sosyal destek grubu ile yardım 
kolileri dağıtılması dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Gazipaşa’da Başkan Yılmaz’a 
yönetimden teşekkür ziyareti

Başkan Ömer İşlek’e teşekkür

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Korkuteli Belediye 
Başkanı Ömer İşlek’i, Birlik Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve Korkuteli Oda Başkanları ile birlikte 

makamında ziyaret etti. Pandemi sürecinde, Esnaf-
sanatkarlara ve vatandaşlara maske ve el dezenfektanı 
dağıtılması, Nisan, Mayıs ve Haziran ayında Korkuteli 
Belediyesinden yapılmayan ortalama aylık 700 bin 
TL kesinti bedelinin, Belediyeden alacaklı olan esnafa 

dağıtılmasının kararlaştırılması, Belediye ve Korkuteli 
Esnaf Odası arasında anlaşma yapılarak vatandaşların 
temel ihtiyaçlarının esnaflardan karşılanması ve 
Esnafın kazancını arttırmak için Belediye Encümen 
kararı ile sektör ayırmaksızın tüm esnafın 7/24 Çalışma 
Ruhsatı alabilmelerine imkan sağlanması ve ruhsatlar 
arasındaki adaletsizliğin giderilmesi dolayısıyla 
teşekkürlerini iletti.
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A
ESOB Başkanı Adlıhan Dere, Alanya Belediye 
Başkanı Adem Murat Yücel’i, Alanyaspor 
Başkanı Hasan Çavuşoğlu, AESOB Yönetim, 
Denetim, Disiplin Kurulu Üyeleri ve Alanya 

Oda Başkanları ile birlikte makamında ziyaret etti. 
Pandemi sürecinde; Alanya İlçesinde esnaf ve 
sanatkarlara maske ve el dezenfektanı dağıtılması, 
Alanya Belediyesi Web Sitesine dezenfekte hizmet 
talep formu konularak Esnaf ve Sanatkarlar 
Odalarından gelen taleplerin gerçekleştirilmesi, İş 

yerleri kapalı olan Alanya Belediyesi’nin kiracısı 
esnafların talep etmesi durumunda Mart ve Nisan ayı 
kira borçlarının Mayıs ayına kadar ertelenmesi, berber, 
güzellik salonu ve kuaförlerin dezenfekte edilmesi, 
Taksiler ve taksi duraklarının dezenfekte edilmesi, 
Kafe, restoran, lokanta, fırın, dondurma imalathaneleri, 
pastane, butik, hediyelik eşya dükkanlarının 
dezenfekte edilmesi, pazar yerleri ve sanayi bölgesinin 
dezenfekte edilmesi, İhtiyaç sahiplerine yardım kolileri 
dağıtılması dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Alanya Belediye Başkanı Yücel’e 
teşekkürlerimizi ilettik

Elmalı Belediyesi’ne ziyaret
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Elmalı Belediye 

Başkanı Halil Öztürk’ü, Birlik Yönetim, Denetim, 
Disiplin Kurulu Üyeleri, Elmalı Oda ve 

Kooperatif Başkanları ile birlikte makamında ziyaret 
etti. Pandemi sürecinde, İşyerleri kapalı durumda olan 
esnaf ve sanatkarlardan 3 ay boyunca kira alınmaması, 
Sanayi Sitesine ek olarak yapımına başlanan 66 yeni 
dükkanın ilçeye kazandırılması, Esnaf-sanatkarlara 

ve vatandaşlara maske ve el dezenfektanı dağıtılması, 
Esnaf ve sanatkarların işyerlerinin düzenli bir şekilde 
dezenfekte edilmesi, Yardıma muhtaç ailelere yapılan 
gıda yardımlarının ilçe esnaflarından temin edilerek 
esnafa katkı sağlanması, İşyerleri kapalı durumda olan 
esnafa gıda yardımı yapılması, Şehirlerarası yolcu 
taşımacılığı yapan esnaflardan otogar giriş-çıkış ücreti 
alınmaması dolayısıyla teşekkürlerini iletti.
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A
ESOB Başkanı Adlıhan Dere, Manavgat 
Belediye Başkanı Şükrü Sözen’i, AESOB 
Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Üyeleri 
ve Manavgat Oda Başkanları ile birlikte 

makamında ziyaret etti. Pandemi sürecinde; 
Manavgat İlçesinde esnaf ve sanatkarlara maske 
ve el dezenfektanı dağıtılması, Pandemi sürecinde 
Manavgat Belediyesi’ne müracaat ederek sıkıntısını 

beyan eden esnafların kiralarının tahsil edilmemesi, 
berber, güzelliksalonu ve kuaförlerin dezenfekte 
edilmesi, taksi ve taksi duraklarının dezenfekte 
edilmesi, Tüm şehir içi minibüslerin dezenfekte 
edilmesi, pazar yerlerinin dezenfekte edilmesi, Sanayi 
Sitesi’nin dezenfekte edilmesi, ihtiyaç sahiplerine 
yardım kolileri dağıtılması dolayısıyla teşekkürlerini 
iletti.

Manavgat Belediye Başkanı
Şükrü Sözen’e teşekkür ziyareti
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Gündoğmuş Belediye Başkanı 
Özeren’e teşekkür ziyareti

A
ESOB Başkanı Adlıhan 
Dere, Serik Belediye 
Başkanı Enver Aputkan’ı, 
AESOB Yönetim, 

Denetim, Disiplin Kurulu Üyeleri 
ve Serik Oda Başkanları ile birlikte 

makamında ziyaret etti. Pandemi 
sürecinde; Serik İlçesinde esnaf 
ve sanatkarlara maske ve el 
dezenfektanı dağıtılması, toplu 
taşıma araçlarının dezenfekte 
edilmesi, taksi ve taksi duraklarının 

dezenfekte edilmesi, pazar 
yerlerinin dezenfekte edilmesi, 
Sanayi Sitesi’nin dezenfekte 
edilmesi, esnaf çarşılarının 
dezenfekte edilmesi dolayısıyla 
teşekkürlerini iletti.

Serik’te Başkan Enver Aputkan’a 
destekleri için teşekkür ettik

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Gündoğ-
muş Belediye Başkanı Mehmet Özeren’i 
Birlik Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu 

Üyeleri ve Oda Başkanları ile birlikte ziyaret 
ederek Pandemi sürecinde, talep eden esnafla-
rın kiralarının 3 ay ertelenmesi, müracaat eden 
esnaf-sanatkarlara ve vatandaşlara maske ve 
dezenfektan dağıtılması, maske temin nokta-
ları kurulması, pazar yerlerinde maske ve eldi-
ven dağıtılması, caddeler, sokaklar ve işyerleri-
nin önlerinin dezenfekte edilmesi dolayısıyla 
teşekkürlerini iletti.
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A
ESOB Başkanı Adlıhan Dere, Kemer Belediye 
Başkanı Necati Topaloğlu’nu, AESOB Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve Kemer Oda Başkanları ile 
birlikte makamında ziyaret etti. Pandemi 

sürecinde, Kemer İlçesinde işyerlerini açmayan, bunu 
belge ve gerekli denetimler ile ispat eden esnaflardan 
işyerlerini açmadığı süre zarfı boyunca kira 
alınmaması, esnaf-sanatkarlara ve vatandaşlara maske 

ve el dezenfektanı dağıtılması, kahvehane, kıraathane, 
kafelerin dezenfekte edilmesi, berber, kuaför ve 
güzellik salonlarının dezenfekte edilmesi, toplu 
taşıma araçları, taksi ve taksi duraklarının dezenfekte 
edilmesi, esnafların dükkanlarının önleri, pazar yerleri, 
Kemer Sanayi Sitesi, cadde ve sokakların dezenfekte 
edilmesi, ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtılması 
dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Kemer Belediye Başkanı Necati 
Topaloğlu AESOB’u ağırladı



ANTALYA BİRLİK Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

31

A
ESOB Başkanı Adlıhan 
Dere, Kumluca Belediye 
Başkanı Mustafa 
Köleoğlu’nu, AESOB 

Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
Kumluca Oda Başkanları ile birlikte 
makamında ziyaret etti. Pandemi 
sürecinde, Kumluca Belediyesi 
kiracısı olan ve faaliyetleri 
durdurulan esnaflardan, kapalı 
bulundukları süre boyunca kira 
bedeli alınmaması, faaliyetleri 
devam eden ancak olumsuz 
etkilenen tüm esnafların kira 
ödemelerinin ertelenmesi, kira 
bedelleri ertelenen esnaflardan 
gecikme bedeli alınmaması, pazarcı 
esnafından işgaliye alınmaması, 
esnaf-sanatkarlara ve vatandaşlara 
maske ve dezenfektan dağıtılması, 
esnafların dükkanlarının 
önleri, pazar yerleri, cadde ve 
sokakların dezenfekte edilmesi, 
pazar yerlerine, Toptancı Hali’ne 
dezenfekte tünelleri kurulması, 
ozon dezenfeksiyon ve İyonizer 

cihazı ile vatandaşların araçlarının 
ücretsiz bir şekilde dezenfekte 

edilmesi, berber, kuaför ve 
güzellik salonlarının dezenfekte 
edilmesi, kafe, kahvehanelerin 
dezenfekte edilmesi, lokanta, 
restoran, pastanelerin dezenfekte 
edilmesi, spor salonu ve benzeri 
işletmelerin dezenfekte edilmesi, 
ihtiyaç sahiplerine ve işyerleri 
kapalı esnaflara gıda kolisi yardımı 
yapılması dolayısıyla teşekkürlerini 
iletti.

Kumluca Belediye Başkanı 
Mustafa Köleoğlu’na teşekkür
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A
ESOB Başkanı Adlıhan Dere, 
Finike Belediye Başkanı 
Mustafa Geyikçi’yi, AESOB 
Yönetim Kurulu Üyeleri 

ve Finike Oda Başkanları ile birlikte 
makamında ziyaret etti. Pandemi 
sürecinde, Finike Belediyesi 
kiracısı esnaflardan, kapalı 
kaldıkları süre boyunca kira bedeli 
alınmaması ayrıca kapalı kaldıkları 
süre kadar sözleşmelerinin uzatılması, 
Belediye tarafından imal edilen yıkanabilir 
maskelerin vatandaşlara ve esnaflara dağıtılması, 
Açık olan iş yerlerine yönelik temizlik kampanyası 

başlatılması, Esnafların haftada 2 
defa aynı gün ve saatte iş yerlerinin 

temizlemesinin sağlanması, Taksici 
ve minibüsçü esnafına haftada 1 
defa ücretsiz olarak dezenfekte 
hizmeti verilmesi, berber, kuaför 
ve güzellik salonlarının dezenfekte 

edilmesi, normalleşme ile birlikte 
yeniden açılan tüm iş yerlerinin 

dezenfekte edilmesi, dezenfekte 
tünelleri kurulması, Sanayi Siteleri, 

pazar yerleri, işyerlerinin önleri, cadde 
ve sokakların dezenfekte edilmesi dolayısıyla 

teşekkürlerini iletti.

Finike Belediyesi pandemide tüm 
önlemleri yerine getirdi
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A
ESOB Başkanı Adlıhan Dere, Demre Belediye 
Başkanı Av. Okan Kocakaya’yı, AESOB 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Demre Oda 
Başkanı ile birlikte makamında ziyaret etti. 

Pandemi sürecinde, Demre Belediyesi kiracısı olan 
esnafların kira ödemelerinin 3 ay ertelenmesi, Esnaf-
sanatkarlara ve vatandaşlara maske ve el dezenfektanı 
dağıtılması, İşyerlerinin haftada 3 kez dezenfekte 

edilmesi, Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarının 
dezenfekte edilmesi, Esnafın dükkanlarının önleri, 
cadde ve sokakların dezenfekte edilmesi, Esnafa 
hijyen kuralları ve sosyal mesafe etiketleri ve broşürleri 
dağıtılması, Pazar yerlerinin dezenfekte edilmesi, 
dezenfekte tüneli koyulması, İhtiyacı olan esnaflara 
nakit ve gıda kolisi yardımı yapılması dolayısıyla 
teşekkürlerini iletti.

Demre Belediye Başkanı Okan 
Kocakaya’ya teşekkür ziyareti

Akseki Belediye Başkanı Özkan’a 
esnaf adına teşekkür

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Akseki Belediye 
Başkanı İbrahim Özkan’ı, Birlik Yönetim, 
Denetim, Disiplin Kurulu Üyeleri ve Akseki 

Esnaf, Sanatkarlar, Şoförler Odası Başkanı Ömer Faruk 
Yılmaz ile birlikte makamında ziyaret etti. Pandemi 
sürecinde, Belediye kiracısı esnafların kiralarının 3 ay 
ertelenmesi, esnaf ve sanatkarlara maske, eldiven ve 

dezenfektan dağıtılması, caddeler, sokaklar, esnaf ve 
sanatkarların işyerlerinin dezenfekte edilmesi, ihtiyaç 
sahibi esnaflar ile vatandaşlara gıda kolisi dağıtılması, 
berber ve kuaför esnafının işyerlerinin dezenfekte 
edilmesi, maske ve dezenfektan dağıtılması, Belediye 
tarafından üretilen dezenfekte tünellerinin kurulması 
dolayısıyla teşekkürlerini iletti.
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A
ESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, Kaş 
Belediye Başkanı 
Mutlu Ulutaş’ı, AESOB 

Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve Kaş Oda Başkanları ile 
birlikte makamında ziyaret 
etti. Pandemi sürecinde, Kaş 
Belediyesi kiracısı olan ve kapalı 
durumda olan esnaflardan 
3 ay kira alınmaması, Esnaf-
sanatkarlara ve vatandaşlara 
maske ve el dezenfektanı 
dağıtılması, berber, kuaför 
ve güzellik salonlarının 
dezenfekte edilmesi, pazar 
yerlerinin dezenfekte edilmesi, 
dezenfekte tünelleri kurulması, 
lokanta, restoran, pastanelerin 
dezenfekte edilmesi, dolmuş, 
taksi ve taksi duraklarının 
dezenfekte edilmesi, esnafın 
dükkanlarının önleri, cadde ve 
sokakların dezenfekte edilmesi 
dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

AESOB yönetimi, Kaş Belediye 
Başkanı Mutlu Ulutaş’la buluştu
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A
ESOB Başkanı Adlıhan 
Dere, Ak Parti Antalya 
İl Başkanı Av. İbrahim 

Ethem Taş’ı, AESOB 
Yönetim, Denetim ve Disiplin 

Kurulu Üyeleri ile birlikte 
makamında ziyaret etti. Pandemi 

sürecinde Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve 

hükümet tarafından esnaf ve 
sanatkarlara verilen destekler ve 

Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK 
primlerinin ertelenmesi, Esnafa 

Kira Koruması, Kısa Çalışma 
Ödeneği, Asgari Ücret Desteği, 

ESKK Kooperatifleri Aracılığıyla 
Kullandırılan Kredilerin 

Ertelenmesi, Halkbank Esnaf 
Destek Paketi kapsamında 25 

Bin TL kredi ve 25 Bin TL limitli 
ticari kart desteği dolayısıyla 

teşekkürlerini ileterek, yeni 
normalleşme sürecine yönelik 

talepleri aktardı.

Ak Parti Antalya İl 
Başkanlığı’na ziyaret
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A
ESOB Başkanı Adlıhan Dere, 
Chp Antalya İl Başkanı Nusret 
Bayar’ı, AESOB Yönetim, Denetim 
ve Disiplin Kurulu Üyeleri ile 

birlikte makamında ziyaret ederek hayırlı 
olsun dileklerini iletti. Pandemi sürecinde 
esnaf ve sanatkarların yaşamış olduğu 
sorun ve sıkıntılar hakkında genel 
değerlendirmelerde bulundu.

AESOB Yönetimi, CHP 
Antalya İl Başkanlığı’nda

İyi Parti İl Başkanlığı’na ziyaret

A
ESOB Başkanı Adlıhan Dere, İyi 
Parti Antalya İl Başkanı Mehmet 
Başaran’ı, AESOB Yönetim, 
Denetim ve Disiplin Kurulu Üyeleri 

ile birlikte makamında ziyaret ederek hayırlı 
olsun dileklerini iletti. Pandemi sürecinde 
esnaf ve sanatkarların yaşamış olduğu 
sorun ve sıkıntılar hakkında genel 
değerlendirmelerde bulundu.
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A
ntalya 
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. 

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 Başkan Dere, “Biz 
birlikte yaparız sözünüz 
böyle hayata geçiyor” 
diyerek esnafa verdiği 
destek için teşekkür etti.

Başkan Böcek ise, 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. 

Oda Başkanları, Büyükşehir 
Belediye Başkanı ile buluştu
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C
ovid-19 tedbirleri kapsa-
mında İçişleri Bakanlığı Ge-
nelgeleri ve İl Hıfzıssıhha 
Kurulu Kararları doğrultu-

sunda 2020 Yılı Yaz Trafik Tedbirle-
ri kapsamında 1 Ekim 2020 tarihine 
kadar %50 kapasite ile çalışmaları 
gereken ve bu sebeple maliyetleri 
artan ancak gelirleri yarı yarıya aza-
lan, cebinden para harcayarak zarar 
eden şehir içi toplu taşıma esnafına 
yönelik mazot desteği sağlanması 
ve fiyat tarifelerinde artış yapılması 
hakkındaki toplantı Antalya Esnaf 
ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başka-
nı Adlıhan Dere, Antalya Büyükşe-
hir Belediyesi Ulaşım Planlama ve 
Raylı Sistem Daire Başkanı Nurettin 
Tonguç, Ticari Plaka İşlemleri Şube 
Müdürü Mehmet Akçay, Toplu 
Taşıma ve Denetim Şube Müdürü 
Ali Uysal, Antalya Merkez ve Kaş’tan 
Gazipaşa’ya kadar ilçelerde faaliyet 
gösteren Şoförler, Servisçiler, Oto-
büsçüler ve Ulaştırma Hizmetleri 
Esnaf Odası Başkanlarının katılım-
larıyla gerçekleştirildi. 

Gelirleri azalan toplu ulaşım esna-
fına destek sağlanması gerektiğini 
aktaran AESOB Başkanı Adlıhan 
Dere, “Bilindiği üzere Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı tarafından hazırla-
nan Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı 

Alanında Uygulanacak Taban/Ta-
van Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ 
ile Karayolu Yolcu Taşımacılığında 
Kullanılan Terminallere İlişkin 
Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında 
Tebliğ 14 Mayıs 2020 tarihli ve 31127 
sayılı Resmi Gazetede yayımlana-
rak yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğin, 
karayoluyla tarifeli yolcu taşımacı-
lığı faaliyeti yapmaya yetkili olan B1 
ve Dl yetki belgesi sahibi işletme-

cileri kapsadığı ve bu tebliğin B1 ve 
D1 yetki belgesi sahipleri tarafından 
karayoluyla yapılan tarifeli yolcu 
taşımalarında kilometre esasına 
göre 31/7/2O20 tarihine kadar uy-
gulanacağı, bu tebliğ ile belirlenen 
tavan ücret tarifesine KDV’nin dahil 
olduğu, yetki belgesi sahiplerinin; 
taban ücret olarak Karayolu Taşı-
ma Yönetmeliğinin 56. maddesine 
göre ‘Görülmüştür’ şerhi verilen 
ücret tarifelerindeki ücretleri, tavan 
ücret olarak ise Ek-l’de yer alan 
tavan ücret tarifesindeki ücretleri 
uygulayacağı, Taban ücret olarak 
uygulanacak tarifenin bu tebliğ ile 
belirlenmiş tavan ücretin üzerinde 
olması halinde tavan ücret tarife-
sinin uygulanacağı belirtilmiştir. 
Bizlerde ulaşım esnafımızdan gelen 
yoğun talepler sonucunda, İçişleri 
Bakanlığı Genelgeleri ve İl Hıfzıssıh-
ha Kurulu Kararları doğrultusun-
da 2020 Yılı Yaz Trafik Tedbirleri 
kapsamında 1 Ekim 2020 tarihine 
kadar %50 kapasite ile çalışmaları 
gereken ve bu sebeple maliyetleri 
artan ancak gelirleri yarı yarıya aza-
lan, zarar ederek evlerine ekmek 
götüremeyen şehir içi toplu taşıma 
esnafımıza yönelik mazot desteği 
sağlanması ve fiyat tarifelerinde 
artış yapılması amacıyla bir top-

TOPLU ULAŞIM ESNAFI 
DESTEK BEKLİYOR

Antalya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 
Birliği’nde, Covid-19 

tedbirleri kapsamında 
kapasiteleri yarı yarıya 

düşürülen toplu 
ulaşım esnafına mazot 
desteği sağlanması ve 
fiyat tarifelerinde artış 

yapılması hakkında 
toplantı gerçekleştirildi
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lantı düzenliyoruz. 11 Mart’tan bu 
yana ülkemizde görülen Covid-19 
salgını nedeniyle birçok esnafımız 
kepenklerini kapatmak zorunda 
kaldı. Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 
normalleşme takvimine göre ise, 
eğlence yerleri ve nargile salon-
ları dışında dükkanlarımız bir bir 
açılmaya başladı ve 1 Haziran’da 
normalleşme takvimi tam olarak 
başlıyor. Ancak, dükkanlarımız 
açılsa da esnafımız 2,5 aydır iş 
yapamadı ve evine ekmek götüre-
medi. Bugün ise, %50 kapasite ile 
çalışmak zorunda olan, giderleri 
sabit ancak kazancı yarıya düşen 
toplu taşıma esnafımıza destek 
sağlanması amacıyla bir toplantı 
düzenliyoruz. Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı tarafından yayımlanan 
tebliğ gereğince uygulanan şehir-
lerarası otobüs 
biletleri tavan 
ücret uygulaması 
gibi, Büyükşehir 
Belediyesi UKOME 
Başkanlığı tarafın-
dan toplu taşıma 
esnafımıza da yeni 
bir ücret tarifesi uy-
gulanmasını talep 
ediyoruz. Bu kararın 
alınması, yaşadığı-
mız olağanüstü sü-
reç boyunca kamu 
hizmeti veren toplu 
taşıma esnafımız için 
bir zorunluluk haline gelmiştir. Yine, 
toplu taşıma esnafımıza mazot des-
teği, sigorta, bakım ve diğer giderler 
için destek sağlanmasını talep 
ediyoruz. Toplu taşıma esnafımız 
şu anki durumda, hiç çalışmasa 
daha az zarar edecek hale gelmiştir. 
Esnafımız cebindeki 100 lirayı har-
cıyor karşılığında ise 50 lira kazanı-
yor, her gün daha fazla zarar ediyor. 
Kaş’tan Gazipaşa’ya 640 km’lik 
alanda uzun mesafelerde hizmet 
veren esnafımızın yarı kapasite ile 
10 yolcu, 15 yolcu taşıyarak dayan-
ma gücü kalmadı. Ulaşım esnafı-
mızın bu şartlarda ayakta kalması, 
evine ekmek götürmesi maalesef 
mümkün değil. Yetkililerden acil bir 
şekilde destek talep ediyoruz.” dedi.   

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ula-

şım Planlama ve Raylı Sistem Daire 
Başkanı Nurettin Tonguç ise, “Şehir 
merkezinde 370 binlerde seyreden 
taşımacılık virüs nedeniyle bir anda 
40 – 70 bin seviyelerine düşmesi 
yeni planlama yapılması ihtiyacı-
nı doğurmuştur. Virüs nedeniyle 
İçişleri Bakanlığı tarafından taşı-
macılığın %50 kapasite ile devam 
etmesi talimatı sizlerin ve bizlerin 
maliyetlerini arttırmıştır. Sizlerin de 
görüşleri ile bu sıkıntıları çözeceği-
mize inanıyoruz. Hem esnafımızı 
hem de vatandaşlarımızı mağdur 
etmemek amacıyla ortak akıl ile 
kararlar almak zorundayız.” dedi.

Oda başkanlarının söz alarak gö-
rüşlerini dile getirdiği toplantıda şu 
talepler dile getirildi, “1- Toplu taşı-
ma esnafımız hem çalışıyor hem de 
zarar ediyor. Hükümetin uyguladığı 

tavan taban ücret uygulamasının 
büyükşehir belediyesi tarafından 
da yapılması şarttır. Bu durum 
böyle devam ettiği sürece bize zam 
verilmeli. Aksi takdir de kontak ka-
patmalıyız. 2- Kısa mesafe taşıma o 
kadar zarar etmese de uzun mesafe 
toplu taşımacılık yapan esnaf bitme 
noktasına gelmiştir. Bıçak kemiğe 
dayanmıştır. 3- Üç aydır esnafımız 
dayanmaya çalışıyor. %50 kapasite 
azaltma uygulaması devam ettiği 
sürece bizimde %50 zam talebimiz 
vardır. Taksicilerimiz ise çok zorda. 
Kişi ailesi ile 4 kişi binmek istiyor 
alamıyoruz. Gerekirse şoför kıs-
mına kabin yaptıralım ama 4 kişi 
yolcu alımını gerçekleştirelim. 4- 
İçişleri Bakanlığımızın aldığı karar 
gereği %50 kapasite uygulaması ile 
otobüsçü esnafı olarak şu an 70 bin 

yolcu kapasitesine düştük. Eskiden 
bu rakamlar 380 bin seviyesin-
deydi. Hükümet tarafından alınan 
mevcut önlemler borcun kaldırıl-
ması yönünde değil ötelenmesi 
konusunda buda bizi rahatlatmaya-
cak. Bu nedenle toplu taşım ücret-
leri zaten arttırılması gerekiyordu. 
Bu artırım bu durumdan dolayı 
biraz daha fazla olmalıdır. Bunun 
yanında diğer illerde uygulanan 
aktarma uygulamasının Antalya 
içinde uygulanmasını istiyoruz. 5- İl 
içerisinde SRC Belgesi aranması 
uygulaması kaldırılmalı. Çünkü 65 
yaş üstü esnafımız var ve bu kişiler 
dışarı çıkamıyor. Bununla beraber 
hız limitleri ile ilgili müjdeli bir 
haber bekliyoruz. 6- Güzergâh üc-
retlerinin iptal edilmesini isteniyor. 
Normal zam için %10 zam verili-

yorsa, virüs içinde 
%30 zam verilmeli. 
Gündoğmuş araçla-
rı 16 kişi kapasiteli, 
%50 uygulaması 
nedeniyle 8 kişiye 
düştü. 8 kişi taşı-
yarak, 150-160 km 
yol yaparak geçimi 
sağlaması müm-
kün değildir. 7- D2 
belgeleri araçların 
personel taşıma-
cılığı yapması 
sorunu devam 

ediyor. Belediyelerimiz UKOME 
Daire Başkanlıklarınca bu konu 
ile alakalı olarak bir yönetmelik 
hazırlanarak, il sınırları içerisinde 
D2 belgeli araçlara da müdahale 
edebilir. Çıkarılacak yönetmelik 
ile eğitim kurumları ve AVM’lere 
gerekli bildirimler yapılarak, perso-
nel taşımacılığının C plakalı araç-
larla yapılması sağlanmalıdır. Aksi 
takdirde bu durum çok kötü yerlere 
gidecek. 8- Okul servislerinde 
çalıştırılacak rehber personelin lise 
mezunu olma şartının kaldırılması-
nı istiyoruz. Çünkü şoförler rehber 
personel olarak eşini veya kızını 
çalıştırmak istiyor.”

Toplantı sonunda konuşan AESOB 
Başkanı Adlıhan Dere, toplantı 
kapsamındaki tüm taleplerin birer 
tutanak haline getirilerek ilgili ma-
kamlara ulaştırılacağını aktardı. 
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A
ESOB Başkanı Adlıhan 
Dere, Antalya Otelciler, 
Pansiyoncular, Camcılar, 
Reklamcılar, Matbaacılar 

Odası Başkanı Özcan Sucu ile 
birlikte düğün salonu işletmecisi 
esnaf ve sanatkarlarla bir araya 
gelerek Pandemi Normalleşme 
Süreci kapsamında 1 Temmuz’da 
faaliyete başlayacak düğün 
salonları hakkında toplantı 
gerçekleştirdi. Düğün salonu 
işletmecisi esnafının talepleri 
değerlendirilerek, salonlarda 
kullanılması gereken afiş, 
broşür ve etiketlerin tanıtımı 
gerçekleştirildi.

Düğün salonu işletmecileri
ile toplantı gerçekleştirildi
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Esnaf, 
Sanatkarlar ve 
Kooperatifçilik 
Genel Müdürü 
Necmettin 
Erkan Antalya 
Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Odaları 
Birliği’ni ziyaret 
etti.

Esnaf, Sanatkarlar 
ve Kooperatifçilik 

Genel Müdürü 
AESOB’da

E
rzurum Vali Yardımcısı 
olarak atanan Kepez 
Kaymakamı Hamdullah 
Suphi Özgödek Antalya 

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği’ne veda ziyaretinde bulundu. 
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 
Birlik şeref defterini imzalayan 
Kepez Kaymakamı Hamdullah 
Suphi Özgödek’e her zaman esnaf 
ve sanatkarların yanında olması 
dolayısıyla plaket takdim ederek 
yeni görevinde başarılar diledi.

Kepez Kaymakamı AESOB’a
veda ziyaretinde bulundu
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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

kooperatifçilik
Otobüsü Antalya’da
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A
ntalya Vali Yardımcısı 
Tayyar Şaşmaz, Esnaf, 
Sanatkarlar ve Koope-
ratifçilik Genel Müdürü 

Necmettin Erkan, Elmalı Beledi-
ye 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 Başka-
nı Metin Sipahi, AESOB Başkanve-
killeri, Yönetim, Denetim, Disiplin 
Kurulu Üyeleri, Oda ve Kooperatif 
Başkanlarının katılımlarıyla ve 
Antalya’da ilk olarak Cumhuriyet 
Meydanı’nda konuşlandırılan Koo-
peratifçilik Otobüsü’nün açılışında 
ilk olarak Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan’ın mesajı okundu. Bakan 
Pekcan’ın mesajında sabah saatle-
rinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü 
personelini taşıyan araca yapılan 
saldırı şiddetle kınandı. Mesajda 
ayrıca İdlib’de şehit olan askerlere 
rahmet ve ailelerine başsağlığı 
dilekleri iletildi. 
Ticaret Bakanlığı’nın “Birlikte 
Üretim, Birlikte Büyüme” hedefiyle 
kooperatifçilik seferberliğini başlat-
tığını ve bu doğrultuda bir taraftan 
kooperatifçiliğin çağın koşullarına 
uygun bir yapıya kavuşturmak için 
gerekli yasal ve kurumsal çalış-
maları yürütürken, diğer taraftan 
yediden yetmişe tüm vatandaşlara 
kooperatifçiliği tanıtmak ve bu 
konuda ülke çapında bir farkında-
lık yaratmak adına çeşitli projeleri 
hayata geçirdiklerini ifade eden 
Ticaret Bakanı Pekcan, “Girişimcile-
rimizin Antalya’nın kooperatifçilik-
te de lider olması için samimiyetle 
çaba harcayacağına inanıyorum.” 
dedi.
Açılış konuşmalarını gerçekleşti-
ren 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, Kooperatifçi-
lik Otobüsü Projesi’nin yeni nesille-
rin kooperatifçiliği tanımasında çok 
etkili olacağını belirterek Ticaret 
Bakanlığı’na Kooperatifçilik Oto-
büsü projesinde Antalya’ya da yer 
verildiği için teşekkür etti. Koope-

ratifçiliğin önemine vurgu yapan 
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Tica-
ret Bakanlığımız tarafından gerçek-
leştirilen Kooperatifçilik Tanıtım ve 
Geliştirme Projesi’nin ülkemizde 
kooperatifçiliğin ileri seviyelere 
taşınmasına, sürdürülebilirliğine ve 
imajının olumlu yönde geliştirilme-
sine hizmet eden önemli bir proje 
olduğunu görmekteyiz. Bu projenin, 
kooperatifçiliğin yaygınlaşması ve 
yeni nesillerin kooperatifçiliği tanı-
ması için büyük katkı sağlayacağına 
inanıyorum. Üretim için, ülkemizin 
kaynaklarının ekonomiye kazandı-
rılması konusunda kooperatifçilik 
oldukça önemli bir öneme sahiptir 
ve bu konuda kooperatifçiliğin her 
sektörde yaygınlaştırılması gerek-
mektedir. Bu proje sayesinde ülke 
genelinde bir farkındalık oluşturu-
lacak, kooperatiflerimizin ulusal 
ve küresel pazarlarda yer almaları 

sağlanabilecektir. Kooperatifçi-
lik Tanıtım ve Geliştirme Projesi 
kapsamında, çok sayıda il ve ilçeye 
ziyaretler gerçekleştirecek olan 
Kooperatifçilik Otobüsü 02-06 Mart 
tarihleri arasında ilimizde olacak ve 
kooperatifçiliğin tanıtılması amacıy-
la 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 Necmet-
tin Erkan’a, Genel Müdür Yardım-
cılarımıza ve Şube Müdürlerimize 
teşekkür ediyor, projemizin hayırlı, 
uğurlu olmasını diliyorum.” dedi. 
Açılışta konuşan Ticaret Bakanlığı 
Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçi-
lik Genel Müdürü Necmettin Erkan, 
sözlerine İdlib şehitlerine rahmet 

dileyerek ve Bahar Kalkanı Harekatı 
için Türk Ordusu’na muzaffer olma-
sı 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 ülkemi-
ze karşı sorumluyuz. Bize düşen 
birliğimizi korumak ve çalışmaktır. 
Şehitlerimiz, bu vatan için can ve-
rirken biz burada kavga edemeyiz. 
Onlar cephede ateş altındayken biz 
de cephe gerisinde birlik ve daya-
nışma içinde daha çok çalışmalı, 
daha fazla üretmeliyiz” diyen Erkan, 
konuşmasının devamında Koopera-
tifçilik Otobüsünün Antalya Progra-
mı hakkında bilgiler verdi.
Açılışta konuşan Antalya Vali Yar-
dımcısı Tayyar Şaşmaz da konuş-
masına 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 belir-
ten Şaşmaz, Ticaret Bakanlığı’nın 
Kooperatifçilik Tanıtma ve Geliş-
tirme 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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C
umhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından 
2020 yılının “Patara Yılı” 
ilan edilmesi dolayısıyla, 

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, 
Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri, Kaş 
Oda Başkanları, Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve Patara Muhtarı Arif 
Otlu ile birlikte Antalya’nın önemli 
kültür hazinelerinden, insanlık 
tarihinin ilk demokratik parlamento 
binasının yer aldığı Kaş’taki Patara 
Antik Kentine ziyaret gerçekleştirdi. 

AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve 
beraberindeki heyet ile birlikte 
Patara Antik Kenti Tiyatrosu, Likya 
Birliği Meclisi Binası, Osmanlı’nın 
ilk telsiz telgraf istasyonu ve Patara 

Plajı’nı gezerek gerçekleştirilen 
restorasyon çalışmalarını inceledi. 

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 
“2020 yılı, Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından Patara Yılı olarak ilan 
edildi. Bu kapsamda, Antalya 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
Yönetimi olarak Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz, Kaş Oda Başkanlarımız, 
Oda Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
ve Patara Muhtarımız Arif Otlu 

AESOB 
Heyeti 
Patara’da

AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, Birlik 

Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Kaş Oda 

Başkanları ve 
Yönetim Kurulu 

Üyeleriyle birlikte 
Patara Antik Kenti’ni 

ziyaret etti 
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ile birlikte Patara Antik Kenti’ne 
bir ziyaret gerçekleştirdik. Patara 
Antik Kenti Tiyatrosu, Likya Birliği 
Meclisi Binası, Patara Plajı’nı gezdik. 
Burada, medeniyetlerin beşiği, 
Anadolu’nun en özel kentlerinden 
ve Antalya’mızın önemli kültür 
hazinelerinden birisi olan Patara 
Antik Kentinde incelemelerde 
bulunduk. 6 bin yıllık bir tarihi 
olduğu düşünülen Patara Antik 
Kentinin turizmine kazandırılması 
hem Antalyamız hem de bölge 
esnaf ve sanatkarlarımız açısından 
oldukça önemli. Patara Antik 
Kentinin tanıtılması, yerli ve 
yabancı misafirlerimizin burayı 
ziyaret etmesi kültür turizmini 
de arttıracak. Meclis, tiyatro 
alanı, telgraf telsiz istasyonu, 
deniz fenerini yerli ve yabancı 
misafirlerimiz mutlaka görmeli. 

Bu eşsiz güzellikleri hep birlikte 
korumalı ve kültürel mirasımıza 
sahip çıkmalıyız. İnşallah buradaki 
tüm restorasyon çalışmaları en 
kısa sürede tamamlanarak bir 
açık hava müzesine kavuşacağız. 

Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’a, 2020 
yılının Patara Yılı olarak ilan 
edilmesi dolayısıyla bir kez daha 
teşekkürlerimizi sunuyor, tüm 
misafirlerimizi Patara’ya davet 
ediyoruz” dedi.
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E
snaf ve sanatkarların, milli 
iradeyi hiçe sayan her türlü 
zorbalığa karşı dimdik 
ve kararlı durduğunu 

vurgulayan Antalya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) 
Başkanı Adlıhan Dere, “Ahilik 
gelenek ve kültüründen gelen 
anlayışla esnaf ve sanatkarlarımız 
her zaman devletimizin yanında 
yer almıştır. Cumhurbaşkanımızın 
da belirttiği gibi ülkemizin temel 
yapı taşı olan esnaflarımız nereden 
ve kimden gelirse gelsin milli 
iradeyi yok sayan her türlü darbeye, 
zorbalığa ve zalimliğe karşı dimdik 
ve kararlı bir şekilde ayakta 
durmuştur. Esnaflarımız demokrasi 
ve milli irade düşmanlarına bu 
mukaddes topraklarda devletimizi 
ele geçirme fırsatı vermemiştir ve 
bundan sonra da vermeyecektir. 
Esnaf ve sanatkarlarımız, 
dün olduğu gibi bugün ve her 
zaman ezanımızın dinmemesi, 
bayrağımızın inmemesi ve 
vatanımızın bölünmemesi için 
ülkesine ve devletine canı pahasına 
sahip çıkacaktır.” dedi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 15 
Temmuz’da esnaf ve sanatkarların 
kepenklerini açarak vatandaşlara 
moral verdiğini ve meydanlarda 
demokrasi nöbeti tuttuklarını 
belirterek, “15 Temmuz 2016’da 
milli iradeye sahip çıkma azmimizi 
ve kararlılığımızı tüm dünyaya 

gösterdik. Darbe girişiminin 
ardından ülkemiz büyük bir 
travma geçirdi. Ekonomimiz 
de bu saldırıdan aynı şekilde 

olumsuz etkilendi. Ancak gerek 
hükümetimizin aldığı önlemler 
ve yapılan kararlı çalışmalarla 
gerekse vatandaşlarımızın 
zalimlere karşı dik duruşuyla bu 
zor günleri birlik ve beraberlik 
içerisinde atlattık. Tabi burada 
esnaf ve sanatkarlarımızın duruşu 
da oldukça önemli. Esnaflarımız 
bu süreçte kepenklerini açarak 
vatandaşımıza moral vermiştir, 
bu ülkenin sahipsiz olmadığını 
göstermiştir. Bu birlik ve beraberlik 
sayesinde ise, sosyal ve ekonomik 
hayatımız yerli yerine oturmaya 
başlamıştır. Ülkemiz 15 Temmuz’da 
büyük bir sınavdan geçti. Ancak, hiç 
şüphe yok ki Türkiye Cumhuriyeti, 
demokrasiye ve Cumhuriyetimizin 
temel niteliklerine bağlı kalarak; 
Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Millet 
ve Tek Devlet ilkesi etrafında 
sımsıkı kenetlenerek sonsuza 
kadar varlığını sürdürecektir. Biz 
esnaf ve sanatkarlar teşkilatı olarak; 
ülkemizin geleceğine güveniyor, 
ülkemizin hak ettiği en iyi yere, en 
kısa sürede ulaşacağına, en büyük 
gücün Yüce Milletimizin iradesi 
olduğuna inanıyoruz” dedi.

Esnafımız 
milletinin 
yanında!

AESOB Başkanı Adlıhan Dere;

AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, 15 

Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik 

günü dolayısıyla 
yayımladığı 

mesajında, “Esnaf 
ve sanatkarlarımız 

15 Temmuz’da 
ezanımızın 
dinmemesi, 
vatanımızın 

bölünmemesi 
ve bayrağımızın 

inmemesi için 
ülkesine sahip çıkmış, 

kepenklerini açarak 
aziz milletimize 

moral vermiştir” dedi. 
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AESOB Başkanı Adlıhan 
Dere, Antalya Valisi 

Ersin Yazıcı, Antalya 
Büyükşehir Belediye 

Başkanı Muhittin Böcek 
ve İl Protokolünün 

katılımlarıyla 
gerçekleştirilen 15 

Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü anma 

programına katıldı. 

15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü Anma Programı
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A
ESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, Antalya 
Valisi Ersin Yazıcı, 
Cumhuriyet Başsavcısı 

Halil İnal, Kepez Kaymakamı 
Hamdullah Suphi Özgödek, İl 
Jandarma Komutanı Tuğg. Tekin 
Aktemur, İl Emniyet Müdürü 
Mehmet Murat Ulucan, Sahil 
Güvenlik Antalya Grup Komutanı 
SG Alb. Sezai Özkurt, Ak Parti İl 
Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, 
İl Müftüsü Osman Artan, Şehit 
Yakınları Dernek Başkanları, 
Şehit Aileleri ve Gazilerin 
katılımlarıyla Akdeniz Belediyeler 
Birliği ve Kepez Belediye 
Başkanı Av. Hakan Tütüncü’nün 
bin yıldır cennet vatanımız 
uğruna mübarek kanını 
bayrağımıza katan ölümsüz 
kahramanlarımızın hatıralarını 
yaşatmak amacıyla Kepez’e 
kazandırdığı Dokumapark’taki 
“Anadolu Şehitler Müzesi” açılış 
törenine katıldı. 

Anadolu Şehitler 
Müzesi Açılış Töreni 



ANTALYA BİRLİK Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

49



ANTALYA BİRLİK Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

50

A
ntalya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 
Birliği Başkanı 
Adlıhan Dere, 

Antalya Valisi Ersin Yazıcı’ya 
Birlik Yönetim Kurulu 
Üyeleriyle birlikte hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu. 

Antalya Valisi Ersin Yazıcı’ya 
‘hayırlı olsun’ ziyareti
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C
ovid-19 Pandemisi normal-
leşme süreciyle birlikte 
mücbir sebeplerle kapalı 
esnaf ve sanatkarların en 

kısa sürede işyerlerini açması ve 
saat kısıtlaması uygulamasının 
esnetilmesi yönündeki taleplerinin 
karşılık bulduğunu belirten AESOB 
Başkanı Adlıhan Dere, “Ülkemizde 
normalleşme adımları çoktan atıl-
maya ve hayat normalleşmeye baş-
ladı. İçişleri Bakanlığı Genelgeleri 
ve İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarıyla 
mücbir sebeplerle kapalı durumda 
olan esnaf ve sanatkarlarımızın 
büyük bir bölümü yeniden faaliyete 
başladı. Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine 
Toplantısı ardından gerçekleştir-
diği Ulusa Sesleniş konuşmasında 
lokanta, kafe, kıraathane gibi işlet-
melerin kapanış saatinin 22.00’den 
24.00’e uzatıldığını, ️sinema, tiyatro, 
gösteri merkezi gibi işletmelerin 1 
Temmuz’dan itibaren belirlenen 
kurallara göre faaliyete geçebilece-
ğini, düğün salonlarının ise 1 Tem-
muz’dan itibaren belirlenen kural-
lara uygun şekilde hizmet vermeye 
başlayacağını açıkladı. Yine, 18 yaş 
altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin 
ebeveynlerinin refakatinde olma-
ları şartıyla tümüyle kaldırıldı, 65 
yaş ve üstü vatandaşlar ise haftanın 
her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri 
arasında dışarı çıkabilecekler. İçişle-
ri Bakanlığımız tarafından konuyla 
ilgili genelgelerde yayımlanmaya 
başladı. Böylece, mücbir sebeplerle 

kapalı esnaf ve sanatkarlarımızın 
en kısa sürede işyerlerini açması 
ve saat kısıtlaması uygulamasının 
esnetilmesi yönündeki taleplerimiz 
karşılık buldu. Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bir 
kez daha teşekkür ediyoruz. Alınan 

kararlar esnaf ve sanatkarlarımız 
için oldukça sevindirici oldu.” dedi. 

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, nor-
malleşme ile birlikte henüz işyerle-
rini açamayan esnaf ve sanatkarla-
rın da açılmasını talep ederek, “Halı 
sahalar, internet kafeler, playstation 
vb. oyun salonları ve eğlence 
merkezlerinin bir bölümü halen 
kapalı durumda. Kahvehanelerde 
iskambil, tavla, okey gibi oyunların 
oynanması yasak durumda, bu 
yasakların da kalkmasını talep edi-
yoruz. Antalyamızda turizm sezonu 
kontrollü bir şekilde başladı. Ancak 
eğlence mekanlarının kapalı olması 
esnaf ve sanatkarlarımızın mağdur 
olmasına yol açıyor. İlimizde müc-
bir sebeplerle halen kapalı durum-
da olan eğlenceye yönelik faaliyet 
gösteren esnaf ve sanatkarlarımızın 
da işyerlerini kontrollü bir şekilde 
açmalarını talep ediyoruz. Hijyen 
ve tedbir kurallarına tamamen 
uyarak faaliyet gösteren esnaf ve sa-
natkarlarımıza yönelik tüm kısıtla-
maların kaldırılması ve esnafımızın 
tamamen normalleşmesi talebimizi 
bir kez daha tekrarlıyoruz. Pandemi 
sonrası normalleşme süreci boyun-
ca maske, mesafe ve hijyen kuralla-
rına özen gösterelim, tedbiri elden 
bırakmayalım” dedi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere;

AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, 

Pandemi sonrası 
normalleşme süreci 

kapsamında esnaf 
ve sanatkarların 

en kısa sürede 
işyerlerini açması 
ve saat kısıtlaması 

uygulamasının 
esnetilmesi 
yönündeki 
taleplerinin 

karşılık bulduğunu 
aktararak esnaf ve 

sanatkarların hijyen 
kurallarına özen 

göstererek faaliyete 
başladıklarını söyledi

Taleplerimiz 
karşılık
buldu
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A
ntalya Valisi Ersin 
Yazıcı’nın, Antalya 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği şeref 

defterini imzalamasının ardın-
dan gerçekleştirilen toplantıda 
açılış konuşmalarını gerçekleş-
tiren AESOB Başkanı Adlıhan 
Dere, “Sayın Valim, Antalya 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliğimize hoş geldiniz şeref-
ler verdiniz. Birlik Yönetim, 
Denetim, Disiplin Kurulu Üye-
lerimiz ile 75 Esnaf ve Sanat-
karlar Odası Başkanlarımızla 
beraber sizleri esnafımızın evi, 
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliğimizde ağırla-
maktan duyduğum mutluluğu 
ifade ederek konuşmalarıma 
başlamak istiyorum. Şu anda 
Birliğimize kayıtlı, 96 bin 478 
işyeri ve 83 bin 104 esnafımız 
bulunmakta. Antalya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği ola-
rak esnaf ve sanatkarlarımızın 
hak ve menfaatlerini korumak, 
taleplerini ilgili kurumlara 
aktararak sorunlarını çözü-
me kavuşturmak amacıyla 
var gücümüzle çalışıyoruz. 
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği Başkanı ve TESK 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
şahsım, Yönetim, Denetim, 
Disiplin Kurulu Üyelerimiz ve 
Oda Başkanlarımızla birlikte 
tüm kurum ve kuruluşlarla 
koordineli bir çalışma içerisin-
de olmaktan gurur duyuyoruz. 
Esnaf ve sanatkarlarımız bir 

çok sorunu var. Tabi bugün 
bu sorunları konuşmayacağız. 
Ancak özellikle tüm dünyayı 
saran Covid-19 Pandemisi ne-
deniyle esnafımızın yaşadığı 
sorunlar, yine turizm nedeniy-
le yaşanan sıkıntılar noktasın-
da sizin önderliğinizde olumlu 
sonuçlar alınacağına, devletin 
şefkatli ve gülen yüzünü her 
zaman esnaf ve sanatkarımıza, 
hemşerilerimize göstereceği-
nize, vereceğiniz desteklerle 
esnaf ve sanatkarlarımızı 
gururlandıracağınıza yürek-
ten inanıyoruz. Bu duygu ve 
düşüncelerle, Antalya’mıza, 
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliğimize hoş gel-
diniz, şerefler verdiniz diyor, 
nezaket ziyaretiniz için 83 bin 
esnafım adına şükranlarımı 
sunuyorum.” dedi. 

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 
kendisinin de bir esnaf çocuğu 
olduğunu ve esnaflar ile bir 

Vali Ersin Yazıcı
AESOB’u 
zİYArET 

ETTİ
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arada olmaktan büyük 
mutluluk duyduğunu 
ifade ederek, “Öncelikle, 
hepinize zahmet edip bu-
ralara kadar geldiğiniz için 
teşekkür ediyorum. Ben 
de bir esnaf çocuğu olarak 
sizlerle bir arada olmaktan 
mutluluk duyuyorum. 
Önümüzdeki süreçlerde 
sık sık bir araya gelerek, 
küçük toplantılar ger-
çekleştirmeyi ve sizlerle 
sohbet etmeyi 
planlıyorum. 
Esnaf ve 
sanatkarlar ile 
sohbet ettiğim-
de, şehirdeki 
tüm vatan-
daşlarımıza 
temas etmiş, 
şehirdeki tüm 
bilgilerden ha-
berdar olmuş 
oluyoruz. Çünkü sizler, bir 
çok farklı alanda faaliyet 
gösteriyor ve şehrin nab-
zını tutuyorsunuz. Bana 
göre, en rahat bilgi alabile-
cek kişiler sizlersiniz. Bir 
yandan sizlerin taleplerini 
dinlerken, bir yandan 
da ilçedeki durumlarla 
ilgili sizlerle istişarelerde 
bulunacağız. Günümüzde, 
iletişim çağında sizlerle bir 
arada olmanın, iletişim ha-
linde bulunmanın değerli 
olduğunu düşünüyorum. 
İnşallah önümüzdeki 

günlerde, ben sizleri ilçele-
rinizde ziyaret edeceğim 
ve zaman sınırlaması 
olmadan sohbet edeceğiz, 
karşılıklı fikir alışverişin-
de bulunacağız. Temsil 
ettiğiniz kitlenin sorun ve 
sıkıntılarından haberdar 
olarak çözümü nokta-
sında hep beraber, birlik 
içerisinde çalışacağız. 
Geçtiğimiz yıl ülkemizin 
turizm gelirlerinin büyük 

bir bölümü Antalya’dan 
karşılanmış, bu büyük bir 
onur. Antalya çok önemli 
bir kent, gerek turizm 
gerekse tarım olmak üzere 
Antalya’mızın öneminin 
farkındayız. Tabi ki şehri-
mizin sorunları da var. Bu 
sorunları çözmek için de 
hep birlikte gayret edece-
ğiz. İletişim halinde olarak, 
karşılıklı görüş alışverişin-
de bulunarak taleplerimizi 
dile getirecek, sorunlarımı-
za çözüm önerileri suna-
cağız” dedi.

Antalya Valisi 
Ersin Yazıcı 

Antalya Esnaf 
ve Sanatkarlar 

Odaları Birliği’ni 
ziyaret ederek 

AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere 

başkanlığında, 
Birlik Yönetim, 

Denetim, Disiplin 
Kurulu Üyeleri ve 
75 Oda Başkanıyla 

bir araya geldi. 
AESOB Başkanı 

Adlıhan Dere, Vali 
Ersin Yazıcı’ya 

ziyaretleri 
dolayısıyla 

teşekkür ederek 
plaket takdiminde 

bulundu 
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A
ESOB Başkanı Adlıhan 
Dere, Antalya Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği’ne veda 

ziyaretinde bulunan Esnafın 
hamisi, Antalya’nın Ahisi Vali Münir 
Karaloğlu’nu, yeni görev yerine 
Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar 
Merkez ve İlçelerde bulunan Oda 
Başkanlarıyla birlikte uğurladı. 
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 
devletin şefkatli ve gülen yüzünü 
Antalyalılara gösteren, her zaman 
esnaf ve sanatkarların yanında 
olan, Antalya’da hoş bir seda 
bırakan Vali Münir Karaloğlu’na 
dört yıl boyunca Antalya’ya 
katmış olduğu değerlerden, esnaf 
ve sanatkarlara vermiş olduğu 
desteklerden dolayı şükranlarını 
sunarak, plaket takdim etti. 

Vali Münir Karaloğlu’na esnaf, 
sanatkarlara vermiş olduğu 
desteklerden dolayı teşekkür eden 
ve yeni görev yeri Diyarbakır’da 
başarılar dileyen AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, “Esnafın hamisi 
çok değerli Valimizi, yeni 
görevine Antalya’nın tüm esnaf 

ve sanatkarlarını temsilen 75 oda 
başkanımızla birlikte uğurlamak 
istedik. Sayın Valimiz Münir 
Karaloğlu, 1 Haziran 2016’da 
Antalya’da göreve başladığında 
ben yaklaşık 2 aylık AESOB 
Başkanıydım. Valimizin 4 
yıllık görev süresinde esnaf ve 

sanatkarlarımız adına yan yana 
yürüme şerefine nail oldum. Esnaf 
ve sanatkarlarımıza güvenen, sahip 
çıkan, bize her konuda görev ve 
destek veren, her derdimizi kendine 
dert edinen Sayın Valimizle harika 
bir 4 yıl geçirdik. Birçok sosyal 
sorumluluk projesinde birlikte 
başarıya ulaştık. Valimiz, ‘Çiçekleri 
Soldurmayalım’ projesinde 
dezavantajlı gençlerimize sahip 
çıktı, ‘Ölümle Tokalaşma’ projesiyle 
sahte emniyet kemeri tokalarına 
karşı başlattığı savaşla trafik 
kazalarında ölüm ve yaralanma 
oranlarını azalttı, ‘Hayatıma Kastım 
Yok Kaskım Var’ projesiyle ilimizde 
güvenli motosiklet kullanımını 
sağladı. Tüm bu projelere paydaş 
olmanın mutluluğunu yaşadık. 
Değerli Valimiz ile turizm sezon 
açılışlarını birlikte yaptık, şehrin 
dört bir yanında esnaf ziyaretlerine 
çıktık, kahvaltımızı börekçide, öğlen 
yemeğimizi şişçide birlikte yedik, 
esnafla sohbetlerine şahit olduk. 
Ve tüm dünyayı olumsuz etkileyen 
pandemi ile mücadelede de 
Antalyamızı en başarılı şehirlerden 

Vali karaloğlu’ndan 
AESOB’a veda ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 

tensipleriyle Diyarbakır 
Valiliğine atanan 

Antalya Valisi Münir 
Karaloğlu, Antalya 

Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği Başkanı 
Adlıhan Dere ve Oda 

Başkanlarına veda 
ziyaretinde bulundu. 
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biri haline getirmeyi 
başaran Valimiz 
sayesinde süreci en az 
kayıpla atlatma imkanı 
bulduk. Valimiz Sayın 
Münir Karaloğlu’na, 
Antalyamıza dört yıl 
boyunca katmış olduğu 
değerlerden, esnaf 
ve sanatkarlarımıza 
vermiş olduğu 
desteklerden dolayı tüm Antalya 
esnafı adına Oda Başkanlarımla 
birlikte şükranlarımızı 
sunuyoruz. Esnaf dostu 
Valimizi, Diyarbakır’daki esnaf 
kardeşlerimize, Diyarbakır’ın esnaf 
ve sanatkarlarını da büyük bir 
gururla Sayın Valimize emanet 
ediyoruz.” dedi.

Vali Münir Karaloğlu Antalyalılara 

hizmet etmekten büyük mutluluk 
duyduğunu ifade ederek, 
“Antalyamızda görev yapan 
Valilerimizin ortalama görev süresi 
2,5 yıl civarı. Biz de Antalya’da 4 
seneyi doldurduk. 4 yıl önemli bir 
süre. Bu süre boyunca çok önemli 
sorunlarla da karşılaştık ve bu 
sorunları beraber aştık. Şimdi ise 
pandemi süreciyle uğraşıyoruz. 
Ancak şükürler olsun ki bütün 

badireleri sizlerle beraber, 
şehrin dinamikleriyle 
birlikte, işbirliğiyle, gönül 
birliğiyle aşmasını bildik. 
Şimdi Devletimiz bizi 
Diyarbakır’da görevlendirdi, 
baş göz üstüne dedik. 
İnşallah Diyarbakır’daki 
görevimizde de aynı 
anlayışla hizmetimize 

devam edeceğiz. Ben Antalya’nın 
güzel insanlarına hizmet 
etmekten çok mutlu oldum. 
Görev sürelerimiz sınırlı ancak 
dostluklarımız baki. Hepinizi 
Diyarbakır’a bekliyorum. Birlik 
Başkanımızla, Oda Başkanlarımızla 
esnaf ve sanatkarlarımızı ziyaret 
ettik, çaylarını içtik. Hakkınızı helal 
etmenizi istiyor, hepinizi Allah’a 
emanet ediyorum” dedi.
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Vergi Dairesi Başkanı 
Metin Uzun AESOB’da

31
. Vergi Haftası kapsamın-
da Antalya Vergi Dairesi 
Başkanı Metin Uzun, Ge-
lir İdaresi Grup Müdürü 

Emre Gök, Düden Vergi Dairesi 
Müdürü Medeni Yakut ve Usul Mü-
dürü Şinasi Çulha AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere’yi ziyaret ederek vergi 
bilinci ile esnaf ve sanatkarlar hak-
kında değerlendirmelerde bulundu.

Toplumun tüm kesimlerinde vergi 
bilincinin geliştirilmesinin çok 
önemli bir çalışma olduğunu vurgu-
layan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 
“Öncelikle Vergi Dairesi Başkanımız 
Metin Uzun’a, esnaf ve sanatkar-
larımıza göstermiş olduğu ilgileri 
dolayısıyla teşekkür ediyorum. Ken-
disiyle sürekli irtibat halindeyiz ve 
her aradığımızda bizlerle yakından 
ilgileniyor, Birliğimiz ve Odalarımız-
la işbirliği içerisinde olarak vergi ya-
pılandırmaları, e-fatura gibi birçok 
konuda gerekli bilgilendirmeleri 
yapıyor. Yine birlik ve beraberlik 
içerisinde hareket ederek Kaş’tan 
Gazipaşa’ya kadar bilgilendirme 
toplantıları gerçekleştiriyoruz. 
Bizler, verginin kutsal olduğunu her 
fırsatta dile getiriyoruz. Vergi öde-
me alışkanlığı kazanıldığı takdirde 
ekonomiye birçok artı değer kazan-
dırılıyor. Bunun sonucunda yatırım 
ortamının iyileştirilmesi, istihdam 
artışı, kayıtlı ekonomiye geçişi özen-
direrek ekonomide verimlilik ve 

rekabet gücünün yükselmesi gibi 
olumlu yansımalarını da görüyoruz. 
Dolayısıyla bir kez daha vergilendi-
rilmiş kazanç kutsaldır diyerek tüm 
mükelleflerin, esnafımızın 31. Vergi 
Haftasını kutluyorum” dedi.

“AMACIMIZ VERGİ BİLİNCİNİN 
OLuŞTuRuLMASI” 

Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun, 
vergiyi gönüllü olarak ödeme 
alışkanlığının arttırılması amacıyla 
her yıl Şubat ayının son haftasının 
Vergi Haftası olarak kutlanıldığını 
aktararak, “31. Vergi Haftası bu yıl 24 
Şubat-1 Mart 2020 tarihleri arasın-
da tüm yurtta çeşitli etkinliklerle 
kutlanıyor. Bizlerde Vergi Haftası 
dolayısıyla bir dizi ziyaretlerde 
bulunduk. Bugün de Esnaf Odalar 
Birliğimizi ziyaret ediyoruz. Esnaf 
ve sanatkarlarımız bizler için çok 
önemli. Antalya Esnaf ve Sanatkar-
lar Odaları Birliği Başkanımız Adlı-

han Dere ve Oda Başkanlarımızla 
da her zaman uyum içerisinde 
hareket ediyoruz ve birçok konuyu 
bu şekilde çözüme kavuşturduk. 
Tabi buradaki amacımız vergi 
bilincinin oluşturulması, toplumun 
tüm kesimlerine benimsetilme-
si, mükelleflerin vergiye gönüllü 
uyumunun sağlanması ve kayıt 
dışı ekonomi ile mücadele bilinci-
nin oluşturulması hedefiyle Gelir 
İdaresi Başkanlığımız tarafından 
çeşitli tanıtım ve bilgilendirmeleri 
gerçekleştirmek, mükelleflerimizin, 
esnafımızın sorun ve taleplerini 
yerinde dinlemek. Ayrıca vergisel 
ödev ve yükümlülüklerini yerine 
getirerek, vergisini zamanında ve 
tam olarak ödeme gayretinde olan 
tüm mükelleflere, esnaf ve sanat-
karlarımıza ülkemizin ekonomik 
istikrarına ve gelişimine sağladıkları 
değerli katkılar için de teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Vergi Haftası 
dolayısıyla Antalya 

Vergi Dairesi Başkanı 
Metin Uzun, Antalya 
Esnaf ve Sanatkarlar 

Odaları Birliği 
Başkanı Adlıhan 

Dere’yi makamında 
ziyaret etti.
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A
ntalya Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği 
Ağustos ayı 

Yönetim ve Denetim 
Kurulu Toplantısı 
Koronavirüs tedbirleri 
kapsamında hijyen 
ve sosyal mesafe 
kurallarına dikkat 
edilerek gerçekleştirildi.

AESOB Yönetim 
ve Denetim 

Kurulu 
Toplantısı 

gerçekleştirildi
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Protokol
imza törenleri

Antalya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 
Birliği ile Özel 
Antalya Düşünür 
Koleji arasında 
Oda üyesi esnaf 
ve sanatkarların 
okul öncesi, 
ilkokul, ortaokul 
ve lise çağındaki 
çocuklarına 
yönelik 15 kişilik 
sınıflarda %50 
indirimli eğitim 
avantajlarını içeren 
işbirliği protokolü 
imzalandı. 

Antalya Esnaf 
ve Sanatkarlar 

Odaları Birliği ile 
Çağdaş Özel Öğre-
tim Kursu arasında 

Oda üyesi esnaf 
ve sanatkarların 

çocuklarına ve 
torunlarına yönelik 
eğitim ücretlerinde 
%55 indirim avan-

tajlarını içeren 
işbirliği protokolü 

imzalandı.

Antalya Esnaf ve 
Sanatkarlar Oda-
ları Birliği ile Özel 

Antalya Bilim 
Koleji Anadolu 

Lisesi ve Öğretim 
Kursu arasında 

Oda üyesi esnaf 
ve sanatkarların 

çocuklarına 
ve torunlarına 

yönelik lise 
eğitiminde %30 

indirim, kurs 
eğitiminde %25 

indirim avan-
tajlarını içeren 

işbirliği protokolü 
imzalandı.
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Antalya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği ile Özel 

Rengarenk Estetik Ağız ve Diş 
Sağlığı Polikliniği arasında Oda 

üyesi esnaf ve sanatkarlara 
yönelik indirimli sağlık hizmeti 

verilmesi ve ücretsiz Diş Hekimi 
Muayenesi, Röntgen Çekimi, 
Teşhis ve Tedavi Planlaması, 

Diş Temizliğini içeren işbirliği 
protokolü imzalandı.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği ile AR KA 
Spor Okulları arasında Oda 
üyesi esnaf ve sanatkarların 
çocuklarına yönelik Beşiktaş 
Futbol Okulları Antalya 
Şubelerinden hizmet 
alımında indirim avantajlarını 
içeren işbirliği protokolü 
imzalandı.
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Ziyaretlerimiz ve
Ziyaretçilerimizden

KARELER

AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, 
Ahilik kültürünün 
yaşatılması için 
fedakarca görev 
yapan ve her 
zaman esnaf-
sanatkarların 
yanında olan 
Esnaf, Sanatkarlar 
ve Kooperatifçilik 
Genel 
Müdürü Necmettin 
Erkan’ı makamında 
ziyaret etti.

AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, 

Tarım ve Orman 
Bakanlığı Tütün 
ve Alkol Dairesi 

Başkanı Dr. Yüksel 
Denli’ye hayırlı 

olsun ziyaretinde 
bulundu.

AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, TESK 

Genel Başkanı Bendevi 
Palandöken’i, 6. Bölge 
Birliği Başkanı Ahmet 

Tural, Burdur ESOB 
Başkanı Metin Sipahi, 

Alanya Bakkallar Odası 
Başkanı Velittin Yenialp 

ve Antalya Kasaplar 
Odası Başkanı Osman 

Yardımcı ile birlikte 
makamında ziyaret 

ederek Antalya esnaf 
ve sanatkarlarının 

genel durumu hakkında 
değerlendirmelerde 

bulundu. 
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Konyaaltı Belediye Başkanı 
Av. Semih Esen, Antalya 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği Başkanı 
Adlıhan Dere’ye  iade-i 
ziyarette bulundu. AESOB 
Başkanı Adlıhan Dere, 
Konyaaltı Belediyesi 
meclisinde kabul edilen, 
Belediye mülklerini işleten 
ve Pandemi sürecinde 
faaliyetini tamamen 
durduran esnaflardan 3 
aylık dönemi kapsayan kira 
ücretlerinin alınmaması, 
sınırlı faaliyette bulunan 
esnaflardan ise kira 
ücretlerinin gecikme 
faizi uygulanmaksızın 
üç ay ertelenmesi kararı 
dolayısıyla teşekkürlerini 
iletti.

Antalya 
Ticaret İl 

Müdürü Halil 
Özşahan 

AESOB 
Başkanı 
Adlıhan 
Dere’yi 

ziyaret etti. 

AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, 
Antalya Esnaf 

ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği’ne 

ziyarette bulunan 
Chp Genel Başkan 

Başdanışmanı Kenan 
Nuhut ve Döşemealtı 

Belediye Başkanı 
Turgay Genç ile 

birlikte Pandemi 
normalleşme 

sürecinde esnaf ve 
sanatkarların genel 

durumu hakkında 
değerlendirmelerde 

bulundu. 
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Çankırı Vali 
Yardımcısı olarak 
atanan Antalya 
Vali Yardımcısı 
Hamdi Bolat 
Antalya Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği 
Başkanı Adlıhan 
Dere’ye veda 
ziyaretinde 
bulundu. 
AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, 
Vali Yardımcısı 
Hamdi Bolat’a 
nazik ziyaretleri 
dolayısıyla 
teşekkür ederek, 
yeni görevinde 
başarılar diledi.

AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, Antalya 

Konfeksiyoncular, 
Butikçiler Esnaf Odası 

Başkanı Yusuf Kurul ve 
Antalya Fotoğrafçılar, 

Kırtasiyeciler ve 
Kitapçılar Odası 

Başkanı Mehmet 
Bayrak ile birlikte 

Antalya İl Milli Eğitim 
Müdürü Yüksel 

Arslan’ı ziyaret ederek 
kantinci, okul formacı 

ve kırtasiyeci esnafı 
hakkında genel 

değerlendirmelerde 
bulundu. 

Konya Cumhuriyet 
Başsavcısı Ramazan 

Solmaz Antalya 
Esnaf ve Sanatkarlar 

Odaları Birliği’ni 
ziyaret etti. AESOB 

Başkanı Adlıhan 
Dere, Birlik şeref 

defterini imzalayan 
Konya Cumhuriyet 

Başsavcısı Ramazan 
Solmaz’ı, Birlik 

Yönetim, Denetim 
ve Disiplin Kurulu 
Üyeleri ile birlikte 
ağırlayarak plaket 

takdiminde bulundu, 
nazik ziyaretleri 

dolayısıyla 
teşekkürlerini iletti.
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AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, 6. 
Bölge ESKKK Birliği 
aynı zamanda 
Isparta Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 
Birliği Başkanı 
Ahmet Tural’ı 
makamında ziyaret 
etti. Pandemi sonrası 
normalleşme süreci 
kapsamında esnaf ve 
sanatkarların genel 
durumu hakkında 
değerlendirmelerde 
bulunarak Isparta 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği’nde 
gerçekleştirilen 
yenileme çalışmaları 
hakkında bilgi aldı.

Türkiye Otel 
Satınalma 

Yöneticileri Derneği 
Başkanı Bülent Bilgiç 

ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri Antalya 

Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği 

Başkanı Adlıhan 
Dere’yi ziyaret ederek 

Antalya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 

Birliği tarafından 
başlatılan Esnafına 

Sahip Çık Antalya 
kampanyasına 

destek verdiklerini 
belirttiler. 

Chp Antalya 
İl Başkanı 

Nusret Bayar ve 
Yönetimi AESOB 
Başkanı Adlıhan 

Dere’yi ziyaret 
etti. 
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BASINDA
AESOB





www.aesob.org.tr
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