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Değerli Meslektaşlarım;

Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Bir yılı geride bıraktık. Sizlere verdiğimiz her sözü tut-
mak ve gerçekleştirmek adına gecemizi gündüzümüze 
katarak, hiçbir bahaneye sığınmadan, kendimize olan 
güvenle sizlere duymuş olduğumuz sevgiyle sözlerimizi 
yerine getirdik.

Görevi teslim aldığımız 09 Ocak 2018 tarihinden bu 
yana bir yıllık süre zarfında çalışarak, üreterek, payla-
şarak, olacak ve olması gerekeni bilerek mesleğimizle 
ilgili yaşadığımız sorunları siz meslektaşlarımın isteği ve 
beklentisini karşılamak adına bir yıllık sürede yapmaya 
çalıştık.

Bir yıl içerisinde yapmış olduğumuz çalışmaları ve etkin-
liklerimizi sizlere bildirmek adına bu bülteni hazırladık. 
Bültenimizi bundan sonra da yıllık periyotlarda çıkararak 
yapmış olduğumuz çalışmaları sizlere anlatmaya devam 
etmek niyetindeyiz.

Bütün bunları göreve geldiğimiz ilk günkü heyecanımız-
la, aynı inanç ve kararlılıkla çalışarak başaracağız.

ZAMAN BİRLİK ZAMANI

Sezayi KARA
Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarları Odası 
Başkanı

Sezayi Kara

SIZLERE VERDIĞIMIZ 
HER SÖZÜ TUTMAK VE 
GERÇEKLEŞTIRMEK ADINA 
GECEMIZI GÜNDÜZÜMÜZE 
KATARAK ÇALIŞIYORUZ.

ÖNSÖZ
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Üye

Erdal ÖZKAPLAN
Üye

Coşkun DURUM
Üye

Abdil SEYMEN
Üye

Halil ONAY
Üye

Bekir YILMAZOĞLU
Üye

Bülent KAYLESİZ
Üye

Adem KORKUSUZ
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genel kurulumuz
Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın 9 Ocak 2018’de 
Gerçekleştirmiş Olduğu Genel Kurulumuz...

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın 22. 
Olağan Genel Kurulu 09 Ocak 2018 tarihinde ger-

çekleştirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kam-
püsü Şura Salonunda yapılan Olağan Genel Kurulda 
Sezayi Kara, Bayram Karakaş, Önder Ataol ve Müfit 
Ceylan yarıştı. Başkanlık seçimini 917 oy alan Sezayi 
Kara kazanmıştır. 22. Genel Kurul odamızın bugüne 
kadar yapmış olduğu genel kurullar arasında üye katı-

lımı en yüksek olan seçimlerden biri olmuştur. Ankara 
Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odasını yönetmek için 
4 yıllığına başkan seçilen Sezayi Kara 22. Olağan Ge-
nel Kurulumuzda oy kullanan tüm üyelerimize teşekkür 
ederek; “Bu seçimin kaybedeni yok, kazananı hepimiz 
olduk, esnaflarımız oldu, Ankara oldu. Hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. Seçim sonuçlarının esnaf ve sanatkarla-
rımıza, hepimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 
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ANITKABİR ZİYARETİ
Meslek Odamızın yeni seçilen Yönetim, Denetim ve diğer kurulları ile 
birlikte Anıtkabir’i ziyaret ederek, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
mozolesine çelenk koyduk.
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ercan topaca ZİYARETİ
Ankara Valisi Ercan Topaca’yı makamında ziyaret ettik. 

A
nkara Valisi Ercan Topaca’yı 
ziyaret ederek dükkân cam-
larındaki yazılar, çalışma sa-
atleri, pazar günleri dükkan 

açılması ve diğer sorunlarımızı kendisine 
aktararak çözümlenmesi konusunda ta-
leplerimizi ilettik. Valimiz kendisine ak-
tarmış olduğumuz sorunlara ve çözüm 
önerilerine ilişkin tespit ve değerlendir-
melerimizi konunun muhatabı ilgili ku-
rum yetkililerine ileterek yakından ilgilen-
di. Kendilerine teşekkür ediyoruz. 
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BELEDİYE ZİYARETLERİMİZ

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ALTINDAĞ BELEDİYESİ ETİMESGUT BELEDİYESİ 

Göreve gelirken verdiğimiz sözleri bir an önce haya-
ta geçirmek üzere çalışmalarımıza başlayarak ya-

şadığımız sıkıntıları çözmek adına Ankara Büyükşehir 
Belediye’sini Yönetim ve Denetim kurullarımızla ziyaret 
ettik. Belediye Başkanımız Mustafa Tuna’ya tüm met-
ropol belediyelerinde yaşamış olduğumuz sıkıntı ve so-
runlarımızı dile getirdik. Ayrıca Başkanımızdan, berber 

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’yi Yö-
netim ve Denetim kurullarımızla makamlarında 

ziyaret ederek bölgelerindeki üyelerimizin yaşamış 
olduğu sıkıntı ve sorunlarımızı aktardık.

Etimesgut Belediye Başkanı Sayın Enver Demirel’i 
Yönetim ve Denetim kurullarımızla makamlarında 

ziyaret ederek bölgelerindeki üyelerimizin yaşamış 
olduğu sıkıntı ve sorunlarımızı aktardık.

esnafının su tüketiminin işimiz gereği fazla olmasından 
dolayı su faturalarımızda ASKİ tarafından indirim uy-
gulanmasını talep ettik. Bu konu hakkında Başkanımız 
Mustafa Tuna gerekli işlemlerin yapılması için araştır-
malar yapılarak çalışmaları başlatacağını söyledi. Üye-
lerimize yapacağımız sosyal aktiviteler için de gerekli 
yardım taleplerimizi kendilerine ilettik. 
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çankaya BELEDİYESİ keçİören BELEDİYESİ 
Çankaya Belediye Başkanı Sayın Alper Taşdelen’i 

Yönetim ve Denetim kurullarımızla makamların-
da ziyaret ederek bölgelerindeki üyelerimizin yaşamış 
olduğu sıkıntı ve sorunlarımızı aktardık.

Keçiören Belediye Başkanı Sayın Mustafa Ak’ı Yö-
netim ve Denetim kurullarımızla makamlarında 

ziyaret ederek bölgelerindeki üyelerimizin yaşamış 
olduğu sıkıntı ve sorunlarımızı aktardık.

SİNCAN BELEDİYESİ PURSAKLAR BELEDİYESİ 
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ı Yönetim 

ve Denetim kurullarımızla makamlarında ziyaret 
ederek bölgelerindeki üyelerimizin yaşamış olduğu 
sıkıntı ve sorunlarımızı aktardık.

Pursaklar Belediye Başkanı Sayın Selçuk Çetin’i 
Yönetim ve Denetim kurullarımızla makamlarında 

ziyaret ederek bölgelerindeki üyelerimizin yaşamış 
olduğu sıkıntı ve sorunlarımızı aktardık.

YENİMAHALLE BELEDİYESİ mamak BELEDİYESİ 
Yenimahalle Belediye Başkanı Sayın Fethi Yaşar’ı 

Yönetim ve Denetim kurullarımızla makamlarında 
ziyaret ederek bölgelerindeki üyelerimizin yaşamış 
olduğu sıkıntı ve sorunlarımızı aktardık.

Mamak Belediye Başkanı Sayın Mesut Akgül’ü 
Yönetim ve Denetim kurullarımızla makamların-

da ziyaret ederek bölgelerindeki üyelerimizin yaşamış 
olduğu sıkıntı ve sorunlarımızı aktardık.
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ESNAF VE SANATKARLAR 
ODALARI BİRLİĞİNE ZİYARETİMİZ

ANKARA ESNAF VE 
SANATKARLAR ODALARI 
BIRLIĞI BAŞKANIMIZ 
SAYIN MEHMET YIĞINER’E 
YÖNETIM VE DENETIM 
KURULLARIMIZ ILE 
ZIYARETTE BULUNDUK.



FAALİYETLER

11makas’ınsesİ | bülten 2019

ÜCRETSİZ tıraş kampanyası
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kurucu Baş-

kanı Lokman Aylar ile birlikte şehit ailelerimize 
ve gazilerimize kampanya düzenledik. Kurullar arası 
yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda proto-
kol imzalayarak 15 Mart 2018 tarihi itibariyle kam-
panyamızı kamuoyuna duyurduk. Türkiye Gaziler 
ve Şehit Aileleri Vakfı ile Ankara Berberler Esnaf ve 
Sanatkarlar Odamızın birlikte yapmış olduğu şehit ve 
gazi aileleri için “bedava traş kampanyası”nı başlat-
tık. Odamız Başkanı Sezayi Kara’nın dükkanında da 
kampanyanın ilk adımını attık. Türkiye Gaziler ve Şe-
hit Aileleri Vakfı Kurucu Genel Başkanı Lokman Aylar 
tarafından berber esnafının dükkan camlarına stikırlar 
yapıştırılarak kampanya resmi olarak hayata geçirildi. 
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İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
TOPLANTILARI VE ETKİNLİKLERİMİZ 
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve mesleki okul mü-

dürlerimiz ve öğretmenlerimizle toplantı düzenleye-
rek sınav tarihleri konusunda önergelerimizi sunduk.

Mesleki okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimizle gö-
rüşmeler yaparak okullarda okuyan çıraklarımızın 
sorunlarını müzakere ettik. Birlikte neler yapabilece-
ğimiz konusunda karşılıklı fikir alışverişlerinde bulun-
duk. 

Ç.E.M. ile birlikte Ankara’da bulunan tüm mesleki 
çıraklık eğitim okullarımız arasında öğrencilerimize 
mesleki yarışma düzenledik.
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İDDG VE MEDB KURUM İÇİ
EĞİTİM SEMİNERİmİZ

Mesleki Eğitim ve Danışma Birimi, İşyeri Denetleme ve danışma grubu ve 
bölgesel denetimcilerimize ilkini düzenlemiş olduğumuz eğitim bilgilendirme 
toplantımızı 25 Mart’ta gerçekleştirdik. Tespit edilen ve şikayet edilen korsan 
dükkanlar, tarifesiz çalışan, tarifeye uymayarak tarife altında ücret alan, 
camlarına tarife altı ücretleri yazarak haksız rekabete yol açan dükkanlara; 
ustalık belgesi, belediye ruhsatı ve diğer belgeler, hijyen belgesi olmayan, 
hijyen kurallarına uymayan işyerlerinin denetimleri hakkında yapılması 
gereken işlemler ve gidilen işyerlerinde davranış ve konuşma hitabı hakkında 
gerekli bilgiler ve eğitimler verildi.

Pursaklar Bölgesi: Hasan Şimşek,  
Fatih Ateş, Ahmet Zobaroğlu,  
Kemal Özdemir, Eren Çetin

Altındağ Bölgesi: Mutlu 
Görgülü, Faruk Biçer, Şakir Alp, 

Ümit Yılmaz

Etimesgut Bölgesi: Musa 
Doğanay, Ahmet Başer, Ziya 

Varımber, Şuayip Özdemir, Şakir 
Nazlım, Yusuf Kara

Mamak Bölgesi: Resul Erol, 
Mehmet Kılcı, Halil Sapaz, Asım 

Lale, Ramazan Demiray

Yenimahalle Bölgesi: Adem 
Kaymakçı, Mücahit Işık, 

İsmail Yahşi, Cemalettin Çelik, 
Keramettin Altundaş, Erol Ertürk

Keçiören Bölgesi: Savaş Ergen,  
Ahmet Aktürk, Mesut Önal, 

Bünyamin Yılmaz, Numan Öven, 
Zülfikar Pala, İsmail Çiçek

Sincan Bölgesi: Emre Bozdoğan,  
Bahri Okatan, Murat Gül,  

Sami Üstün, Ömer Candan

Çankaya Bölgesi: Hüseyin Doğan,  
Burak Bilgili, Muhammet Keskin,  

Yusuf Albayrak, Gökhan Kurt, 
Hakan Karaağaç

MEDB Başkanı Davut Akyüz
İDDG Başkanı Aytekin Ciğeroğlu

Alan Uzmanı İsmail Korkmaz
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4. akşam sanat okulu 
4. Akşam Sanat Okulu’nun meslek okulları arasında düzenlediği 
yarışmalarda kazanan öğrencilerimizden; mesleğimizin gelişimi ve genç 
meslektaşlarımıza katkı sağlamak amacıyla meslek odası olarak “Yıldızlar 
Show Ekibi” adı altında bir show ekibi kurduk.
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HUZUREVİ ZİYARETİ
Yıldızlar Show Ekibi’nin ilk etkinliği huzurevi ziyareti yapmak oldu.

Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi’nde düzenlenen kurs ile yetmiş üyemize 
Hijyen Belgeleri verildi.   

Odamızın “Yıldızlar Show Ekibi” ile ilk etkinliği hu-
zurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezini 

ziyaret oldu. Burada yaşayan yaşlılara kurban bayra-
mı öncesi küçük de olsa bir memnuniyet ve mutluluk 
yaşatmak adına kişisel bakım ihtiyaçlarını gidererek 
kurban bayramına güzel bir şekilde hazırlanmaları 

Hİjyen kursu

sağlandı. Bu tür sosyal etkinliklerimizi devam ettir-
mek özellikle huzurevlerindeki kimsesiz yaşlılarımızı 
devamlı hatırlamak onlara değer vermek ve gönülleri-
ni almak, ihtiyaçlarını gidermek bizim insanlık borcu-
muzdur diye düşünüyoruz. Bu ve buna benzer birçok 
sosyal etkinlik içerisinde olmaya devam edeceğiz.
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camDAKİ YAZILARLA İLGİLİ  
DÜKKAN DENETİMLERİMİZ

Çankaya Zabıta Müdürümüz, Zabıta Komiserlerimiz ve Oda Kurullarımızla 
birlikte Çankaya bölgesinde denetimler yaparak fiyat tarifesine uymayarak 
haksız rekabet yapan, camlarına yazı yazan, tabela ve pankart asan 
dükkanlarla ilgili denetimler yapıldı. Ayrıca genel denetimler yapılmak üzere 
ortaklaşa çalışma adına görüşmelerde bulunuldu. Yapmış olduğumuz 
görüşmeler neticesinde zabıta memurlarımız ve oda kurul görevlilerimizle 
birlikte gerekli çalışmalar başlatıldı.
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DÜKKAN DENETİMLERİMİZ
İşyeri Denetleme ve Danışma Grubumuz tarafından tespit edilen ve gelen 
şikayetler doğrultusunda belirlenen vergi mükellefliği ve oda kaydı olmayan 
berber işletmelerinin denetimleri yapıldı. Bu işletmeler ilgili birim ve kurumlara 
bildirilerek kayıtları yapılmak üzere yönlendirildi. Korsan dükkan diye 
adlandırdığımız işyerlerinin denetimleri yapılmaya devam ediliyor. 
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DÜKKAN CAMLARINDAKİ 
YAZILARLA İLGİLİ DİLEKÇEMİZ VE 
ANKARA VALİLİĞİNİN CEVABI

Berber esnafımızın dükkanlarının çalışma saatleri ile ilgili olarak Ankara İl 
Ticaret Müdürlüğüne yapmış olduğumuz ilgili önergemiz kabul edildi. Çalışma 
saatlerimiz açılış saati 08.00 kapanış saati 22.00 olarak Ankara’daki tüm 
belediyelere bildirildi. Yürürlüğe giren ilgili yazımız…
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ANKARA VALİLİĞİNE 
teşekkür zİyaretİ

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın 16.02.2018 tarihinde berber 
esnafımızın çalışma saatleri hakkında valiliğe yapmış olduğu başvurusu 
kabul edilmiş olup bundan sonraki çalışma saatleri açılış saati 08.00, kapanış 
saati 22.00 olarak valimiz Ercan Topaca tarafından onaylandı. Ankara’da 
çalışma saatlerinin düzenlenmesi konusundaki ilgili karar, 25 ilçe belediyeye 
talimat yazısı gönderilerek yürürlüğe girdi. Bu konudaki desteklerinden dolayı 
valimize Başkanımız Sezayi Kara ve Yönetim Kurulumuz tarafından teşekkür 
ziyaretinde bulunuldu.
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ÇANKAYA BELEDİYESİ İLE DÜKKAN 
CAMLARINDAKİ YAZILARLA İLGİLİ 
TOPLANTIMIZ
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KEÇİÖREN BELEDİYESİ İLE yapılan 
SOSYAL SORUMLULUK PROJEMİZ
Keçiören bölgesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ço-
cuk, yaşlı ve engelli bireylerin maddi imkansızlık ne-
deniyle saç kesimi yaptıramaması ve bundan kay-
naklı sağlık sorunlarının önüne geçilmesi konusunda 
Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak 
Keçiören’deki berber esnafımızla ücretsiz saç kesi-
mi yapılması planlandı Keçiören Belediyesine proje-
miz aktarıldı ve birlikte bu çalışmayı yapmak üzere 
Keçiören bölgesindeki berber esnafımıza kahvaltı 
programı düzenlenerek “KEÇİÖRENLİ BERBERLER 
YOKSULLUĞA MAKAS VURUYOR PROJESİ” adlı 

projemizin içeriğini duyuruldu. Projenin uygulanması 
Keçiören Belediyesi tarafından ev ziyaretleri yapıla-
rak berber ihtiyacı tespit edilen yoksul, engelli, çocuk 
ve yaşlılara tek kullanımlık hediye kartları verilerek 
başladı. Berber esnafına kart ile gelen ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara ücretsiz saç kesimi yapıldı. Proje ile ilgili 
afişler berber işletmesinde görünür bir yere asılarak 
proje bilgilendirme çalışması yapılıp, vatandaşın bu 
imkandan yararlanmaları sağlandı. Bu proje ile sos-
yal bağlar güçlenecek ve ihtiyaç sahibi kişilerin bu tür 
hizmetlere erişimleri sağlanmış olacaktır. 
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İSTİŞARE KURULU
Belli bir yaş üstü olan duayen ustalarımızdan bilgi almak ve bizlere yol 
göstermeleri adına istişare heyet kurulumuzu kurarak ilk toplantımızı 
gerçekleştirdik.



FAALİYETLER
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İSTİŞARE TOPLANTILARI
Bölgelerimizde bulunan meslektaşlarımızla semt toplantıları düzenleyerek  
mesleğimizle ilgili sorun ve sıkıntılarını dinledik. Beklentileri, talepleri ve 
istekleri gözönüne alarak çalışmalarımızı ve sorunlarımızın nasıl çözüme 
ulaştırılacağı yönünde fikir alışverişlerinde bulunarak, mesleğimizi 
hak ettiği değerine kavuşturabilmek ve en önemlisi bir çatı altında 
kenetlenip birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirip bundan sonra da 
gelecekteki çalışmalarımızı, projelerimizi, hedeflerimizi  ve amaçlarımızı 
meslektaşlarımıza anlatmak üzere bölgesel toplantılar düzenledik.
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İRTİBAT BÜROSU AÇILIŞI
Odamızın Etimesgut şubesi açılışını Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 
TESK Genel Başkan Vekili Burhan Aksak, ANKESOB Başkanı Mehmet 
Yiğiner, Türkiye Ayakkabıcılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Aydan ve 
çok değerli oda başkanlarımızın katılımlarıyla gerçekleştirdik.
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ODAMIZI ZİYARETTE BULUNAN 
SİYASİler ve stk başkanları 

Seçim sonrasında odamızı pek çok siyasetçi ve Sivil Toplum Kuruluşu 
başkanı da ziyaret etti.  Hayırlı olsun dileklerini ileten siyasiler Başkanımız 
Sezayi Kara’yı tebrik ettiler.



FAALİYETLER
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ODA LEVHASI DEĞİŞİMİ

TOKİ İLE yapılan anlaşma
TOKİ ile anlaşma yapılarak dükkan sahibi ve kalfalarımızın daha ucuz 
maliyetlerle ev sahibi olmaları için çalışmalar yapıldı. 

Odamızın yenilenen yüzleri arasında oda tabelamız da yeni logomuzla 
birlikte yerini aldı.



FAALİYETLER
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ÜYEMİZİN SPORTİF BAŞARISI
Odamızın kurul üyelerinden Burak Bilgili, Polatlı Gordion Koşusu’nda 
odamızı temsil etti. Kendi yaş sıralamasında ilk üçe giren üyemizi tebrik 
ediyoruz.
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İftar yemeğİmİz 
Ramazan ayı vesilesiyle ilkini 25 Mayıs’ta düzenlediğimiz ve katılımın 
yoğun olduğu iftar yemeği programımız, Ankara’nın dört bir yerinden 
gelen meslektaşlarımızın birbirleri ile kaynaşmalarına vesile olmuştur. Aynı 
sofranın etrafında bir araya gelen meslektaşlarımıza da vermiş olduğumuz 
sözümüzün arkasında durarak bundan sonraki yıllarda da birlik ve 
beraberliğimizin sergilenmesi anlamında önemli olan iftar yemeklerimizi 
geleneksel hale getirerek düzenli aralıklarla gerçekleştireceğiz.
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DÜKKAN ZİYARETLERİMİZ
Yeni açılmış dükkanlarımıza hayırlı olsun ziyaretinde bulunuyoruz. Bunun 
yanı sıra Başkanımız Sezayi Kara hali hazırda devam eden dükkan sahibi 
üyelerimizin de dükkanlarını hem sohbet etmek hem de yaşamış oldukları 
sorunları dinlemek için ziyaretlerine devam ediyor.
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düğün ZİYARETLERİMİZ
Esnafımızın iyi-kötü her gününde yanlarında olmaya çalışıyoruz. 2018’de de 
birçok üyemizin düğün törenlerinde yanlarında olduk.
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AÇILIŞ ZİYARETLERİMİZ
Göreve geldiğimiz günden bu yana pek çok üyemizin açılış günlerinde 
yanlarında olmaya geyret gösterdik.
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resmİ kurumlarla 
yaptığımız yazışmalar
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AKTÜEL

İSMAİL HAKKI KALLI İLE SÖYLEŞİ
1960 yılında doğdum. Ankara’ya 1969 yılında gel-
dim. İlkokulu bitirdikten sonra Örnek Mahallesi’nde 
1972’de berberlik yapmaya başladım. 
Bu uzun yıllar içinde başımdan geçen bir olayı size 
anlatayım. Bir gün ustam camiye gitti. Arkasında bir 
müşteri geldi. Sakal tıraşı olmak istiyordu ama ona 
“ustam yok” dedim. Sonra da “ustam yok abi ama 
ben yaparım” dedim. Daha usta olmamıştım o za-
man. O sıralarda da kaytan bıyık diye bıyık bırakıyor-
du insanlar. Tıraşa başladım ama müşterinin bıyığının 
bir tarafını kestim. Müşteri uykuya dalmıştı. Tabi ki 
çok korktum. Müşteriyi koltukta bırakıp dükkândan 
kaçtım, sonra ustam geldi. Adamın tıraşını tamamla-
dı. Ustam tabi sonra kulaklarımı iyice çekti.
Daha usta olmadım demiştim ama bu olay başıma 
geldiğinde kalfa bile olmamıştım. Tıraşa yeni başla-
mıştım. 

İstişare Heyet Kurul başkanımız İsmail Hakkı Kallı ile yaptığımız sohbet.

İsmail Hakkı Kallı



37makas’ınsesİ | bülten 2019

mustafa samuk İLE SÖYLEŞİ

AKTÜEL

Çorum Mecitözü’nden geldim. Ankara 
Demetevler’de 1971 yılında berber dük-
kânı açtım. 1971’den bu yana çalışmak-
tayım. Bu süreçte hep yalnız çalıştım. 48 
senemi doldurdum çalışma hayatında. 
Aynı zamanda Bağ-Kur’dan 2003 yılında 
emekli oldum. Halen çalışmaya devam 
ediyorum. Nasip olursa birkaç sene daha 
çalışmak istiyorum. Allah ömür verirse 
tabii ki… Bütün arkadaşlarıma Allah’tan 
hayırlı işler diliyorum.

Yılların tecrübeli makası Mustafa Samuk ile yaptığımız sohbet.

Mustafa Samuk
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AKTÜEL

ADEM BİLEN İLE SÖYLEŞİ
1954 Yozgat doğumluyum. 1967 yılında çırak olarak 
mesleğe başladım. İlk olarak terziliğe başladım fakat 
bir hafta çalıştıktan sonra “berber olmak istiyorum” 
diyerek Ulus’ta çırak olarak mesleğe başladım. 1977 
yılından bu yana da Emek 4. Cadde’de berberlik 
mesleğini sürdürdüm ve halen çalışıyorum.
Çıraklık yaptığım yıllarımda bir gün çok acıkmıştım 
fakat cebimde yalnızca 5 kuruş para vardı. Yemek 
yiyecek param yok! Ben de yol üzerinde bulunan Sa-
manpazarı’nda bir berber dükkanının önündeyim ve 

içerisi müşteri dolu. İçeri girdim “kalfaya ihtiyacınız 
var mı” dedim. “Evet var” dediler. Başladım tıraş et-
meye... Fakat adamların suratını öyle bir hale getir-
dim ki usta anladı benim çırak olduğumu ve güzelce 
dükkandan gönderiverdi. Çünkü kalfa değilim, daha 
çırağım tabi. 
Bir de 1998 yılında yapılan bir yarışmaya katıldım. 
Modellerimizi çıkarttık, yarıştık ve sonuçlar açıklan-
dı. Birinci olan Türkiye şampiyonu olacaktı. Ben 599 
puan ile ikinci oldum. Birinci ise 600 puan aldı.

Usta berberlerimizden Adem Bilen ile yaptığımız sohbet.

Adem Bilen
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osmanlı’da berberlİk tarİhİ
K

anuni Sultan Süleyman döneminden önce 
berberlerin nerede ve nasıl çalıştıklarına 
ilişkin elimizde belge yoktur. Berberler, 
kahvenin bir keyif maddesi olarak içilmeye 

başlandığını ve kendine özgü mekânları oluşturduğu 
Kanuni Sultan Süleyman döneminde ortaya çıkmış ve 
kendilerine kahvehanelerin bir köşesini mekân olarak 
seçmişlerdir. Berberlerin piri Selman-ı Pak olarak 
bilinmektedir. Berberlerin piri olarak kabul edilen 
Selman-ı Farisi hakkında da kesin bilgiler yoktur. 
Selman-ı Farisinin Fütüvvet ve esnaf loncalarının 
gelişmesinde de katkıları olmuş ve berberlerin piri 
olarak kabul edilmiştir. Eski berber dükkânlarında 
her seher Besmeleyle açılır, dükkânımız Selman-ı 
Faris’dir pirimiz, üstadımız yazılı levhalar bulunurdu. 
IV. Murat zamanında içki ile birlikte kahve içme 
yasağı da konunca tüm kahvehaneler kapatıldı. Bu 
arada berberler de mekânlarını yitirerek çoğu seyyar 
olarak çalışmaya başladılar. Padişahın ölümüyle 
yasak kalkınca berberler yine eskiden olduğu gibi 
kahvehanelerin kendilerine ayrılan bir köşesinde 
çalışmalarını sürdürdüler. Berberlerin mekânsız, 
dükkânsız kalması olayı, Yeniçeri Ocağı’nın 
kaldırılması sırasında da yaşandı. Özellikle yeniçerilerin 
işlettiği kahvehaneler kapatılınca, berberler bir kez 
daha işsiz ve mekânsız kaldı. Ama berberlere duyulan 
gereksinim yetkililer tarafında dikkate alınarak kimi 
kahvehanelerin yalnızca berber işlevi görme koşuluyla 
açılması gündeme geldi. Berberlerin kendilerine özgü 
tek tip giysileri yoktu ama giysilerinin kullanılış şekli 
birbirlerine benzerdi. Usta, kalfa ve çırak benzer 
şekilde giyinirdi. Bellerinde ibrişimden dokunmuş 
peştamal, ayaklarında ise takunyalar müşteriye temiz 
görünmesi için çorapsız giymek şarttı. Mintanlarının 
kollarının yine el kol temizliğini göstermesi açısından 

dirseklerine kadar sıyrılmış olması gerekirdi.
Berberlerin çalıştıkları yerlerdeki zeminin taş ve 
tuğla döşenmiş olmasına da özen gösterilirdi. 
Böylesine bir tedbir, yere düşen kılların süpürülüp 
temizlenmesinden kaynaklanıyordu. 
Tıraş etme yöntemleri ise günümüzdekinden biraz 
farklı idi. Tıraş dizde yapılırdı. Müşteri peyke oturtulur, 
berber iki tarafındaki sakal kılını ustura ile kazıyıp 
aldıktan sonra evvela sol ayağını müşterinin oturduğu 
peykeye dayar, dizine temiz bir peşkir koyar, 
müşterinin başını dizine yatırır, sağ tarafını perdah 
eder, sonra sağ ayağına dayar, başı öbür dizine alır, 
sol yanağı perdah ederdi.
Sabun hususi yapılmış berber leğeninde el ile 
köpürtülür ve yüz kılları bu sabunla ve yine el ile 
iyice yıkanıp ovularak yumuşatıldıktan sonra ustura 
verilirdi. Tıraştan sonra da mutlaka baş yıkanırdı.
Baş yıkamada stil adı verilen özel bir kap kullanılırdı. 
Bu kaplar berberin ekonomik gücüne ve müşterisine 
göre değişiklik göstererek topraktan, bakırdan, hatta 
gümüşten olurdu.
Her berber günümüzün sağlık memuru ya da sağlık 
ocakları gibi çalışır, berberlik kadar dişçilik ve 
sünnetçilik de yapardı.
II. Abdülhamit döneminde her alanda olduğu gibi 
bazı değişiklikler göze çarptı. Berberler perukar adını 
aldılar. Yeni mekanlarla bu mekanlara uyum sağlayan 
yeni mesleklere doğru yöneldiler. Giyim kuşamlarını, 
uğraş aletlerini ve yöntemlerini daha pratik ve sağlıklı 
bir şekle soktular.
Müşterilerini peykeye oturtup tıraş etme yerine, baş 
yastıklı, arkalıklı, döner ve şilteli koltuklar kullanmaya 
başladılar. II. Meşrutiyet sonrasında altın devrini 
yaşayan perukarlar, günün modasını da yakından 
izleyerek müşterilerinin arzularına göre davranırlardı. 
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DÜNDEN BUGÜNE ODAMIZ 
BAŞKANLARI VE ODAMIZ TARİHİ

Odamız; 1950 yılında “Berberler Esnafı” adı ile kurulmuş, (bayan ve erkek 
berberleri olarak) sonrasında ise “Berberler Cemiyeti” unvanı ile faaliyet 
göstermiştir. İlerleyen zamanlarda ise “Ankara Berberler ve Kuaförler Der-
neği” adını almıştır. 507 Sayılı Kanun’un 1964 yılında çıkışına kadar bu is-
mini muhafaza etmiştir. 

1964 yılında çıkan 507 Sayılı Kanun’a intibak eden Derneğimizden kadın 
berberleri mahkeme kararı ile ayrılmışlar. Ankara Kuaförler Derneği, Ankara 
Berberler Derneği olarak 2 ayrı meslek odalası olarak faaliyetlerini sürdür-
müşlerdir. 

17.05.1991 tarihinden sonra da Ankara Berberler Odası olarak yeni yasal 
düzenleme ile Meslek Odası şahsiyetini kazanmıştır.

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu 21.06.2005 Tarih ve 25852 Sayılı Resmi Gaze-
te’de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle adımız Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası olmuştur. 

Oda seçimleri üç yıldan dört yıla çıkarılmıştır. Odamız bir Yönetim Kurulu Başkanı, 10 Yönetim Kurulu Üyesi 
ve 3 Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Dört yılda bir yapılan Genel Kurul ile üyeler; oyları ile 
Başkan, Yönetim ve Denetim Kurulunu seçerler. 

Meslek Odaları; Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
ve Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonuna bağlı bir kuruluştur. Denetimi; 
T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yarı resmi kamu kuruluşlarıdır. 5362 Sayılı Esnaf ve sanatkarlar Ka-
nununa tabi olarak yönetilirler.

SEYİT MEHMET GÜROL
1965-1993

YÜKSEL KARATAY
1993-1998

ERCAN MUTLUCAN
1998-2005

BAYRAM KARAKAŞ
2005-2018

SEZAYİ KARA
2018 - 

ODAMIZ BAŞKANLARI



Berberler… Hem esnaf hem de sanatkarlar..

Tarihin içerisinde adeta bir yolculuk… Kişisel 
bakımın ilk şartı ve insan yaşamının öncelikleri 
arasında yer alan berberler, değişimin de öncü-
südürler. 

Günden güne gelişen teknoloji ile birlikte berber 
malzemelerinin de geçirdiği evrim, bizlere adeta 
yaşam içerisinde bir yolculuk yaptırır. 

Kayıştan bilenen usturalardan makinelere, ah-
şap ve modüler malzemelerden komplike bir 
yapıya geçiş adeta bize hayatı yeniden tanımlar. 
Berberler de bu dönüşümün vazgeçilmez sanat-
karlarıdır. 

Biliriz ki usta ellerden yapılan tıraşı; teknoloji, 
ancak zamansal bir karşılıkta yenebilir. Sanatın 
ömrü olmaz. 

Bugünlerde çeşitli vasıtalarla eski berber malze-
melerini biraraya getirerek insanların beğenisine 
sunan usta ellerde, yaptıkları bu hizmet ile bizim 
geçmişimizle yüzleşmemizi sağlıyor. Adeta bir 
yüzyılı gözümüzün önüne seriyorlar. 

Ahilik ilkelerini özümseyen bir mesleğin temsil-
cileri olarak bizlere geçmişimizi yad ettiren tüm 
dostlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
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dünden bugÜne
berber MALZEMEleRİ
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AKTÜEL

ahİ SÖZLERİ
Ahiliğin temel felsefesi; dünya ve ahiret dengesidir. İnsanlara hem dünya 
için hem de ahiret için çalışmaları gerektiğini öğütlemektedir.

Harama bakma, haram yeme, haram içme. 
Doğru, sabırlı, dayanıklı ol. Yalan söyleme. 
Büyüklerden önce söze başlama. Kimseyi 
kandırma. Kanaatkâr ol. Dünya malına tamah 
etme. Yanlış ölçme, eksik tartma. Kuvvetli ve 
üstün durumda iken affetmesini, hiddetli iken 
yumuşak davranmasını bil ve kendin muhtaç 
iken bile, başkalarına verecek kadar cömert 
ol.

Eline, diline, 
beline sahip ol. 
Kalbini, kapını, 
alnını açık tut.

Ahi’nin eli, 
kapısı, sofrası 
açık olmalı; gözü 
beli ve dili kapalı 
olmalı

Eşine, işine, 
aşına özen 
göster.

Cimriliği bırakıp 
lutüf sahibi ol
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AKTÜEL

BASINDA BİZ
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AKTÜEL

BASINDA BİZ








