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Değerli Meslektaşlarım;

Hepinizi en derin saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Her yeni yıl arifesinde bir önceki yıl yaptığımız faaliyetleri 
ve projeleri sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duy-
maktayız.

Sizlere verdiğimiz vaatlerin birçoğunu yerine getirmek 
ve gerçekleştirdiğimiz bu vaatleri yine siz değerli mes-
lektaşlarımızla paylaşıp, fikir ve görüşlerinizi almak bizle-
ri motive ediyor, güçlendiriyor.

Sizlerden aldığımız güç ve sinerjiyle gerek sahada ge-
rek bürokraside talep ve beklentilerinizi karşılamak için 
yoğun bir mesai harcıyoruz. Çünkü dertlerimiz ve sıkın-
tılarımız ortak. Bu bilinçle inancımızı yitirmeden çalışma-
larımızı sürdürüyor, yeni fikir ve düşüncelerle bu çalış-
malarımızı destekliyoruz.

Şunu rahatlıkla söylemek isterim ki; görevi devraldığımız 
ilk günkü heyecanımız ve kararlılığımız sizlerden aldığı-
mız güçle katlanarak devam etmektedir. 

Gayretlerimiz, teşkilatımızın bir neferi olarak sektörümü-
zü hak ettiği yere taşımak içindir. 2020 yılında da tüm 
çalışmalarımız; Odamızın gelişmesi, saygınlığının artma-
sı için olacaktır. 

Selam ve saygılarımla,

BERABERLİĞİMİZ 
ARTMALI

Sezayi KARA
Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarları Odası 
Başkanı

Sezayi Kara

DERTLERIMIZ VE 
SIKINTILARIMIZ 
ORTAK. BU BILINÇLE 
INANCIMIZI YITIRMEDEN 
ÇALIŞMALARIMIZI 
SÜRDÜRÜYORUZ.

ÖNSÖZ
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PERSONEL

Sezayi KARA
Başkan

Halis KEÇECİ
Başkan Vekili

Haydar TOLU
Üye

Cenk Demirci
Üye

Mustafa ÖZBEN
Üye

Mustafa KARAKAŞ
Üye

Ömer ASLAN
Üye

Celal ŞAHİN
Üye

Erdal ÖZKAPLAN
Üye

Coşkun DURUM
Üye

Abdil SEYMEN
Üye

Halil ONAY
Üye

Bekir YILMAZOĞLU
Üye

Bülent KAYLESİZ
Üye

Adem KORKUSUZ
Üye

Münür ÖNKAN
Başkan

Tamer COŞKUN
Başkan

Yıldız GÜL
Genel Sekreter

Esengül KIRTIL
M. Memuru

Selim AKÇA
Şöför

Hamdi KAPLAN
Hizmet Memuru

Süleyman SÖKMEN
Yeminli Mali Müşavir

M. Kemal KARAHAN
Avukat

Tuğrul ÖNGÖRMÜŞ
Üye

H. Ahmet KÜREKÇİ
Üye

Naim KILINÇ
Üye

Bülent Suat SAKAR
Üye

Bayram TUNÇ
Üye

İsmail EROL
Üye

Aytekin CİĞERCİOĞLU
Üye

Hüseyin İLHAN
Üye

Salih YILMAZ
Üye

Murat SAÇAN
Üye

Ümit ÖZDEK
Üye

YÖNETİM KURULU

DENETİM KURULU

YÖNETİM KURULU YEDEK

DENETİM KURULU YEDEK
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Röportaj

ESNAF, SANATKARLAR VE KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRÜ 

NECMETTİN ERKAN:
“NÜFUSA BAĞLI OLARAK BERBERLİK VE KUAFÖRLÜK 
MESLEĞİNE DUYULAN İHTİYAÇ GÜN GEÇTİKÇE ARTMAKTADIR.”

Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin ERKAN’a 
sektörümüzle ilgili yaptıkları çalışmaları sorup, taleplerimizi dile getirdik.

Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür-
lüğü berber ve kuaför gibi meslek kollarını ilgilen-
diren çalışmaların yapıldığı en önemli kurumları-
mızdan biri. İş yeri açma, kapatma, tescil, sicil gibi 
bütün işlemlerimiz Genel Müdürlüğünüz tarafından 
yapılıyor. Sektörümüzün Türkiye’deki durumu hak-
kında kısaca bilgi verir misiniz?

Erkek berberliği ve kadın kuaförlüğü; kuaför, berber, 
temizlik, spor, kozmetik sektöründe en çok icra edilen 
meslekler arasındadır. Türkiye Berberler, Kuaförler ve 
Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu bünyesinde 
122 adet dal odamız faaliyet göstermektedir. 

Erkek berberliği alanında faaliyet gösteren en fazla 
meslek erbabı İstanbul, Ankara ve İzmir’de bulunmak-
tadır. Ankara’da 2784, İstanbul’da 6309, İzmir’de 2213 

adet odalara bağlı esnafımız bulunurken kadın kuaför-
lüğü mesleğinde de il sıralaması aynıdır. Nüfusa bağlı 
olarak berberlik ve kuaförlük mesleğine duyulan ihtiyaç 
gün geçtikçe artmaktadır.

Genel olarak esnaf ve sanatkarlarla, özelde de 
mesleğimizi icra eden esnafımızla ilgili Ticaret Ba-
kanlığı tarafından yürütülen çalışmalar hakkında 
bilgi verir misiniz?

Bakanlık olarak 2015 yılında ‘Esnaf ve Sanatkarlar 
Özelinde Sektör Analizi’ projesini başlattık. Bu proje 
2018 yılında sonuçlandı.

Sektör Analizleri projesi ile tüm meslek kollarında faali-
yet gösteren esnafımızın sorunlarına vakıf olduk. Birlik-
te çözüm önerileri geliştirdik. 
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Röportaj

Proje kapsamında “Bakım, Temizlik, Sağlık Sektörü” 
başlığı altında incelediğimiz mesleklerden birisi de 
erkek berberliğiydi.

Sektörün büyük çoğunluğu erkek berberliği ve kadın 
kuaförlüğü meslek kollarında faaliyet gösteriyor. Bu 
alanda da detaylı olarak araştırmalarımızı gerçekleş-
tirdik. 

Bu çalışmaların sonuçları esnafımıza ne şekilde 
yansıdı?

Yapılan çalışmalar neticesinde; ortaya çıkan sorunlar, 
şikayetler ve taleplerin bir kısmı, ilgili kamu kurumları-
na iletildi. Kamu kurumlarına ilettiğimiz sorunların ba-
zıları henüz proje bitmemişken çözüme kavuşturuldu.

Örneğin; basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkâ-
rın kazançlarının 8 bin liralık kısmını vergiden muaf tu-
tan düzenlemeyi hayata geçirdik. 

Emeklilik sonrası esnaflık faaliyeti yürütenlerin ödemiş 
olduğu Sosyal Güvenlik Destek Primini kaldırdık. 

Esnaf ve sanatkârların kendileri ve yanlarında çalıştır-
dıkları için sigorta primlerinde 5 puanlık indirim sağladık. 

Yine esnafımızın Suriyeli çalışanlar konusundaki ta-
lepleri üzerine geçici koruma sağlanan yabancıların 
çalışma usul ve esasları hakkında yasal düzenlemeler 
yaptık. 

ESNAFIMIZA HER ZAMAN AYIRACAK 
VAKTİMİZ VAR. SORUNLARI BİRLİKTE 
AŞACAĞIZ, BİRLİKTE ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ. 

Oda kurullarımız olarak ziyaret ettiğimiz Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü 
Necmettin Erkan’a sektörün içinde bulunduğu durumu anlattık.
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Röportaj

6764 Sayılı Kanun ile nitelikli eleman yetişmesine ola-
nak sunmak üzere, çıraklık eğitimini zorunlu eğitim sü-
recine dâhil ettik ve çıraklara ödenen ücretin destek-
lenmesini sağladık.

Biliyorsunuz, berberlik mesleğinde iş yeri açarken 
herhangi bir mesafe şartı yok. Bir muhitte çok sayı-
da berberin yan yana olması rekabeti olumsuz etki-
liyor. Bu konuda yapılan bir çalışma var mı? 

İş yeri açma ve çalışma ruhsatı yönetmeliğinde deği-
şiklik yapılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. 
Bunun, sadece berberlerimizi değil, esnaflarımızın tü-
münü ilgilendirdiğinin bilincindeyiz. Biz, Bakanlık ola-
rak konunun takipçisiyiz. İlgili Bakanlık ile yazışmalara 
devam ediyoruz. 

Ayrıca Esnaf Bilgi Sistemi (ESBİS)’i yeniledik. Eklenen 
modüller arasında Coğrafi Bilgi Sistemi Entegrasyonu 
da var.  Bu bize, belirli bir noktada oluşan yığılmaların 
önüne geçmek için gerekli veriyi sunacak. İş yeri açma 
ve ruhsat alma aşamalarında bu uygulamanın sağladığı 
verilerle hareket edilmesini sağlamak üzere de çalış-
malarımız devam ediyor.

Mesleğimizin önemli sorunlarından biri de hafta 
sonlarındaki çalışmadır. Bu konuda bir çalışmanız 
var mı?

Biliyoruz ki Türkiye genelinde berberlerimizin ve ku-
aförlerimizin en önemli sorunlarından biri de tatil günle-
rinin olmamasıdır.

Esnafın 7 gün çalışması nedeniyle aile yaşantısına ve 
sosyal hayatına vakit ayıramamaktan haklı olarak şika-
yetçi olduğunu görüyoruz.

Odamızı ziyarette bulunan Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatiçilik 
Genel Müdürü Necmettin Erkan’a teşkilatımızın ve sektörümü-

zün sıkıntılarını ve taleplerini ilk ağızdan anlattık.
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Röportaj

Sektör temsilcileri; berberlerin pazar günleri, kuaförle-
rin ise salı günleri ülke genelinde kapalı olmasını, gere-
kirse Eczacılar Odası’nda yapıldığı gibi bir nöbet siste-
minin oluşturulmasını istiyorlar.

Bu konuyu, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hak-
kında Kanun’da değişiklik çerçevesinde çözüme ka-
vuşturmaya çalışıyoruz.

Kanun’un çalışma saatlerine ilişkin hükümlerinde dü-
zenleme yapılarak haftanın bir gününün özellikle ber-
berler için tatil olarak belirlenmesini sağlayacak dü-
zenlemenin yapılmasını sağlayabiliriz. Bununla ilgili 
çalışmalarımız sürüyor.

Mesleğimizin sorunlarından biri de ücret tarifleriyle 
ilgili farklılıklar. Ücret tarifelerinde asgari hadlerin 
belirlenmesiyle ilgili çalışmanız var mı?

Birçok iş yeri, resmi tarifelerin altında ücretlerle hizmet 
sunuyor. Bu, genellikle kaçak işyerlerinin tarifeleri ile 
rekabet edebilmek adına yapılıyor. Odaların belirlediği 
tarifelerin altında hizmet verilince bu maliyetlere yan-
sıyor. Maliyeti düşürmek için hijyenden ve kaliteden 
ödün vermek gerekiyor.  Genel olarak müşteri kitlesi de 
düşük bedellerle bu hizmeti almaya eğilimli. Hizmette 
kalitenin sağlanması için asgari tarifenin belirlenmesi 
talebinizde haklısınız.

Ancak Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanu-
nu’nda fiyat tarifelerinde uygulanacak azami hadlerden 
bahsediliyor. Kanun’da berber ve kuaförler tarafından 
talep edilebilecek olan hizmet bedellerinin üst sınırı be-
lirlenmiş ancak alt sınırın, yani asgari fiyata ilişkin Ka-
nun’da bir düzenleme yapılmamış. Asgari fiyat tarifesi 
konusunda Rekabet Kurumu’nun olumsuz verdiği gö-
rüşler de var. Bu duruma şu an itibariyle yapılacak bir 
şey yok.

Bunun dışında sizin eklemek istediğiniz ve bahset-
memizi istediğiniz bir çalışmanız var mı?

Berberlik mesleğini yapanların bir kısmı Ticaret Odala-
rına kayıtlı. Denetimlerle ilgili de zaman zaman şikayet 
ve önerileri alıyor ve değerlendiriyoruz. Esnafımızı hak-
sız rekabetten koruyacak düzenlemeler noktasında bi-
zim samimi çabalarımız var ama bunlar bugünden yarı-
na yapılabilen işler değil. Konunun birden fazla kurum, 
kuruluş ile ilgisi var. Sadece Bakanlığımızın uhdesinde 
olan bir mesele değil. Ama bizler bütün Bakanlıklara 
şikayetlerinizi ve bununla ilgili önerilerimizi bildiriyoruz. 

Sizin bu röportajda gündeme getirdikleriniz ve sektör 
analizlerinin sonucunda ortaya çıkan sorunlarınız; Sa-
yın Bakanımızın imzasıyla ilgili Bakanlıklarımıza iletildi. 
Bizler de ilgili hususları yakinen takip etmekteyiz. 

Esnaf ve Sanatkarlarımızın temsilcisi olan Oda Baş-
kanlarımız ve Federasyonumuzla da sürekli diyalog 
halindeyiz. Bir kez daha tekrarlamak isterim. Esnafımı-
za her zaman ayıracak vaktimiz var. Sorunları birlikte 
aşacağız, birlikte çözüm üreteceğiz.  

Bu röportaj için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bütün 
esnafımıza selamlarımı gönderiyorum.
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ANKARA VALİmİZE ZİYARET
Ankara Valimiz Vasip Şahin’i makamında ziyaret ettik. Ankara’daki berber 
esnafının çalışma saatlerinin düzenlenmesi, pazar günleri dükkanların 
kapalı olması ve haksız rekabeti artırıcı camdaki yazıların kaldırılması 
hususunda görüş ve önerilerimizi sunduk. Kendilerinin konularla alakalı 
gösterdiği ilgiden dolayı camiamız adına teşekkürlerimizi sunarız.
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ANKARA VALİ YARDIMCIMIZ 
AYHAN ÖZKAN’A ZİYARET

İL TİCARET MÜDÜRÜMÜZ 
YAVUZ KARAER’E ZİYARET

Ankara Vali Yardımcımız Ayhan 
Özkan, Odamızı ziyaret ederek 
berber esnaf ve sanatkarının 
sorunlarını dinledi. Sonrasında 
kendilerine yaptığımız ziyarette 
sektörümüz için gösterdiği 
gayretlerden dolayı teşekkürlerimizi 
sunduk.

Ankara İl Ticaret Müdürümüz 
Yavuz Karaer’e ziyarette 
bulunarak, dükkan camlarındaki 
yazılar, çalışma saatleri, pazar 
günleri dükkan açılması ve diğer 
sorunlarımızı ilettik.
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ÇÖZÜM ARAYIŞLARIMIZ HER PLATFORMDA DEVAM EDİYOR
Odamızı ziyarette bulunan tüm bürokrat ve siyasilere sektörümüzün 
sıkıntılarını ve taleplerini ilettik. Ayrıca bulunduğumuz her platformda 
sektörümüzle alakalı tüm ilgililere esnafımızın ve camiamızın sıkıntılarını 
dile getirerek çözüm arayışında bulunduk.

Antalya Milletvekilimiz Tuba Vural Çokal’ın Odamıza yaptığı nazik 
ziyaretten dolayı teşekkür ederiz.

Cumhurbaşkanı eski danışmanı Mücahit Arslan ve Mamak 
Belediye Başkanı Murat Köse’nin odamıza yaptığı nazik ziyaretten 

dolayı teşekkür ederiz.
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TeSK Başkanı BENDEVİ 
PALANDÖKEN’E ZİYARET

ANKESOB’DAN ZİYARET

ATO’YA ZİYARET

Türkiye Esnaf Sanatkarları 
Konfederasyonu Başkanı 
Bendevi Palandöken’e ziyarette 
bulunarak, dükkan camlarındaki 
yazılar, çalışma saatleri, pazar 
günleri dükkan açılması ve diğer 
sorunlarımızı ilettik.

Ankara Esnaf Odaları Birliği 
Başkanı Mehmet Yiğiner ve Başkan 
Vekili Hüseyin Ar, çeşitli zaman 
dilimleri içerisinde Odamızı ziyaret 
ederek berber esnafının sıkıntılarını 
ve taleplerini dinlemiş. Çözüm 
önerileri üzerine ortak çalışma 
zamanları planlanmıştır. 

Ankara Ticaret Odası Başkan Vekili Halil 
İbrahim Yılmaz ile .berberleri Ticaret 
Odasında temsil eden 43. komite başkanı 
Ömer Sarıoğlu’na  ziyarette bulunarak 
sektörümüzün ortak sıkıntıları ve talepleri 
üzerine istişarelerde bulunduk.
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SEKTÖRÜMÜZ MYK  
BELGESİ ALIYOR

Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yaptığımız protokol ile mesleğimizde MYK belgesi 
alınabilecek. 

Erkek kuaförlüğünde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) sınavları başladı. Tehlikeli 
sınıfta bulunan mesleğimiz, bakanlık tebliğinde yer almasının ardından MYK Belgesi  
kapsamına alındı. 

Aynı zamanda MYK Belgesi uluslararası tanımaya tabi belgelerdir. MYK belgesine 
sahip olanlar doğrudan ustalık belgesi sınavına girme hakkına sahiptir. MYK 
Belgesi sahibi olmak ve sınava girmek isteyenler Meslek Odamıza başvurularını 
yapabilirler. 
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BELEDİYE ZİYARETLERİMİZ

ANKARA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ

BALA BELEDİYESİ

ALTINDAĞ BELEDİYESİ

GÖLBAŞI BELEDİYESİ 

Göreve gelirken verdiğimiz sözleri bir an önce haya-
ta geçirmek üzere çalışmalarımıza aralıksız devam 

ediyoruz. Bu doğrultuda yaşadığımız sıkıntıları çözmek 
adına Ankara Büyükşehir Belediye’sini Yönetim ve De-
netim kurullarımızla ziyaret ettik. Belediye Başkanımız 
Mansur Yavaş’a tüm metropol belediyelerinde yaşamış 
olduğumuz sıkıntı ve sorunlarımızı dile getirdik. Ayrıca 
Başkanımıza sosyal sorumluluk projelerimizde bizlere 
verdiği desteklerden ve sağladığı katkılardan dolayı te-
şekkür ederiz.

Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran’ı Yönetim ve 
Denetim kurullarımızla makamlarında ziyaret ederek 

yeni görevinin hayırlı olması temennilerinde bulunuldu.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’yı Yönetim 
ve Denetim kurullarımızla makamlarında ziyaret 

ederek, bölgelerindeki üyelerimizin yaşamış olduğu 
sıkıntı ve sorunlarımızı aktardık.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’iYö-
netim ve Denetim kurullarımızla makamlarında 

ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temenni-
lerinde bulunuldu.
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çankaya BELEDİYESİ keçİören BELEDİYESİ 
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i Yö-

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

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u 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 Ertuğrul Çetin’i Yöne-
tim ve Denetim kurullarımızla makamlarında ziya-

ret ederek, bölgelerindeki üyelerimizin yaşamış oldu-
ğu sıkıntı ve sorunlarımızı aktardık.

YENİMAHALLE BELEDİYESİ mamak BELEDİYESİ 
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı Yö-

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

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’yi Yönetim 
ve Denetim kurullarımızla makamlarında ziyaret 

ederek, bölgelerindeki üyelerimizin yaşamış olduğu 
sıkıntı ve sorunlarımızı aktardık.
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BERBERLERE ‘ATIK JİLET KUTUSU’ DAĞITILDI 
Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, 
berber meslektaşlarını ‘Atık Jilet Kutusu’ kampanyasına katılarak, sosyal 
sorumluluğun bir parçası olmaya davet etti.

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, atık jilet-
lerin atılmaması ve bir kutu içerisinde toplanarak geri 
dönüşüme kazandırılması için ‘Atık Jilet Kutusu’ proje-
sini hayata geçirdi. 

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
Sezayi Kara, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte berber 
dükkanlarına ‘Atık Jilet Kutusu’ dağıtarak hem projenin 
önemini anlattı, hem de usturadan jiletin kutuya kolay 
bir şekilde nasıl bırakılacağını gösterdi. 

ATIK JİLETLER ÇÖPE DEĞİL DÖNÜŞÜME 

Atık Jilet Kutusu Projesi’ne Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi’nin tam destek verdiğini belirten Oda Başkanı 
Kara, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur 
Yavaş’a bu projemizi aktarınca çok olumlu karşıla-
dı. Kutuların üretim çalışmalarını başlatarak projemi-
ze büyük destek verdi. Amacımız sokak hayvanlarını 
ve sokaklarda ekmek paraları için  geri dönüşüm işi  
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yapan insanları korumak. Bu noktada berberler olarak 
üzerimize düşeni yerine getirmek adına projemizi ha-
yata geçirmiş bulunuyoruz. Her gün binlerce jilet çöpe 
gidiyor. Sokak hayvanları çöplerden besleniyorlar. Bir 
tane hayvanın bile zarar görmesini istemiyoruz. Çöpten 
kağıt toplayan, ekmeğini kazanan insanlar var. Onla-
rın zarar görmesini, yaralanmalarını istemiyoruz. Umut 
ediyorum ki tüm meslektaşlarımız bu kampanyaya ka-
tılacaktır. 5-6 ayda dolabileceğini tahmin ettiğim bu ku-
tuların içinde biriken jiletler Büyükşehir Belediyemiz ta-
rafından toplatılacak. Geri dönüşümden elde edilecek 
geliri de bir hayır kurumuna bağışlayacağız.” ifadelerini 
kullandı. 

Başkan Kara ayrıca: “Sosyal sorumluluk adına hayata 
geçirmiş olduğumuz Atık Jilet Kutusu kampanyamıza 
destek veren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Sayın Mansur Yavaş olmak üzere, ATO 43 No’lu Ku-
aför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Başkanı Sa-

yın Ömer Sarıoğlu’na, ATO Başkan Vekili Halil İbrahim 
Yılmaz’a, Odamızın çok değerli yönetim kurulu üyeleri-
ne teşekkür ediyorum. Tüm meslektaşlarımızı bu sos-
yal sorumluluğun bir parçası olmaya davet ediyoruz. 
İnşallah hep beraberce bunu yayalım, hep beraberce 
bu kampanyamızın kabul görmesi için arkasında du-
ralım.” dedi.
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Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri 
ve ailelerine yönelik piknik etkinliği düzenlendi. Mo-
gan Aile Piknik Alanı’nda hafta sonu gerçekleştirilen 
pikniğe, aileleriyle birlikte yoğun katılım gösteren oda 
üyesi berber esnaf ve sanatkarların yanı sıra Ankara 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Baş-
kan Vekili Hüseyin Ar ve Türkiye Umum Ayakkabıcılar 
Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan ile Gölbaşı Be-
lediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ankara Kahveciler 
Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, Sincan Kamyoncu-
lar, Minibüsçüler, Halk Otobüsçüler ve Şoförler Esnaf 
Odası Başkanı İsa Yalçın, Tokat Berberler ve Kuaför-
ler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Turan Ulaşlı, 
Eskişehir Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Fethi Özkara, Konya Berberler ve Ku-
aförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Veli Ba-

ranok, Beypazarı Berberler  ve Kuaförler  Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Mutlu katılım sağladı.  

Selamlama ve hoşgeldin konuşması yapan Ankara 
Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi 
Kara, üyeler arası birlik ve beraberliği, dayanışmayı 
ve kaynaşmayı artırmak ve aileleriyle birlikte güzel 
vakit geçirebilmeleri amacıyla piknik şenliği organize 
ettiklerini belirterek, “İlkini gerçekleştirdiğimiz pikni-
ğimize desteklerinden dolayı Keçiören Belediyesi, 
Mamak Belediyesi, Gölbaşı Belediyesi ve Bala Be-
lediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Bir de bu güzel 
organizasyona sponsor olan tedarikçilerimize çok te-
şekkür ediyorum, bizleri yalnız bırakmadılar. Haftanın 
yorgunluğunu atarak, şehrin stresinden ve kalabalı-
ğından uzaklaşıp güzel vakit geçireceğimize inandı-
ğım piknik şölenimize katılımlarınızdan dolayı hepi-
nize hoş geldiniz, şeref verdiniz diyor, iyi eğlenceler 
diliyorum.” dedi. 

BERBERLER PİKNİKTE BULUŞTU
Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Piknik Şöleni’nde 
berberler gönüllerince eğlenerek, iş yaşamının yorgunluğunu ve 
stresini üzerlerinden attı. 
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MOTİVASYON KAYNAĞI 

ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar da yaptığı ko-
nuşmada; “Her anımız, her saniye değerli ve anlam-
lıdır. Çalışanların birlik ve beraberliğinin sağlanması, 
birlikte güzel vakit geçirmesi bir motivasyon kaynağı-
dır. Esnaf ve sanatkarlar olarak dinlenmeye de zaman 
ayırmalıyız. Bu anlamda piknik organizasyonunu çok 
önemli buluyorum. Birlik ve beraberlik, doğayla bü-
tünleşmek, moral ve motivasyon adına düzenlenen 
piknik şöleni etkinliğinde başta Ankara Berberler Es-
naf ve Sanatkarlar Odamızın Başkanı Sezayi Kara ve 
yönetimi olmak üzere emeği geçen herkese ve aile-
leriyle birlikte katılım sağlayan tüm berber esnafı kar-
deşlerime Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
adına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca, Ankara Berber-
ler Esnaf ve Sanatkarlar Odamıza destek olan, piknik 
organizasyonuna katkı sağlayan belediyelerimize ve 
sponsor sektör tedarikçilerimize de şükranlarımı su-
nuyor, teşekkür ediyorum.” diye konuştu. 

Ankara’da faaliyet gösteren berberler arası birlik ve 
beraberliği, dayanışmayı ve kaynaşmayı artırmak 
amacıyla düzenlenen piknik şöleninde hep beraber 
yemekler yendi, halat çekme, çuval yarışı, tavla tur-
nuvası gibi çok çeşitli yarışma etkinlikleri düzenlen-
di. Çocuklar, palyaço ekibiyle beraber gönüllerince 
eğlendi. ABO Show ekibi tarafından düzenlenen saç 
boyama etkinliği çocukların oldukça ilgisini çekti. 
Berber sanatçılar; Ahmet Güler ve Dursun İnan da 
canlı müzik eşliğinde seslendirdiği birbirinden güzel 
eserlerle pikniğe ayrı bir renk kattı. Piknikte  oyun ha-
vaları eşliğinde oyunlar oynanıp, halaylar çekildi. 

Piknikte ayrıca birbirleri ile kıyasıya yarışarak eğlenen  
takımlara ve pikniğe destekte bulunan sponsorlara 
da ödüller verildi. 
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OKUL ZİYARETLERİMİZ
Gazi, Ahi Evran ve Siteler Mesleki Teknik Eğitim Merkezleri ile 
ortaklaşa yürüttüğümüz eğitimler ve beraberce yürüttüğümüz projelerle 
sektörümüzün geleceğine ve gençlerine yön veriyoruz.
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OKUL ZİYARETLERİMİZ

meslekİ EĞİTİME DESTEK

Mesleki okullarda kalfalık ve ustalık eğitimleri gören, sınavlarına giren 
üyelerimize ziyarette bulunarak destek olmaya çalıştık.

Siteler Mesleki Eğitim Merkezi okulumuzda kalfalık ve 
ustalık eğitimi gören öğrencilerimizin başarılarını artırmak 
ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak adına dönem sonu 
törenlerine katılım sağlamış ve destek verilmiştir.



FAALİYETLER

22 makas’ınsesİ | bülten 2020

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
Sezayi Kara ve ABO SHOW Takım Kaptanı Osman Ka-
dıoğlu tarafından Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakım 
Hizmetleri Alanı öğrencilerine, bir gün süren bir prog-
ram dahilinde uygulamalı olarak erkek saç kesimi ve 
sakal tıraşı eğitimi verildi.

Eğitimin okuldan gelen talep üzerine planlandığını ve 
uygulanmasının okulda gerçekleştirildiğini belirten An-
kara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
Sezayi Kara, erkek saç kesimi ve sakal tıraşı eğitimi-
nin,Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Ala-
nında eğitim gören öğrencilerin mesleki yeterliliklerini 
ve gelişimlerini  zenginleştirmek,  kendi meslekleriyle 

ÖĞRENCİLERE SAÇ KESİMİ VE SAKAL TIRAŞI 
EĞİTİMİ VERİLDİ

Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve 
Saç Bakım Hizmetleri Alanı öğrencilerine 
erkek saç kesimi ve sakal tıraşı eğitimi 
verildi.

doğrudan ilişkili olan berberlik mesleği ile uyumlarını 
sağlamak amacıyla düzenlediğini kaydetti.

Oda Başkanı Kara, verilen eğitimde öğrencilerin bi-
reysel öğrenmelerine rehberlik ettiklerini belirterek, 
“Alan öğretmenlerinin gözetiminde verdiğimiz erkek 
saç kesimi ve sakal tıraşı ile ilgili temel bilgi ve beceri-
leri kapsayan eğitimde, değişik modellerde erkek saç 
kesim tekniği, sakal tıraşının incelikleri uygulamalı bir 
şekilde anlatıldı. Eğitimde ayrıca; saç tıraşlarına uygun 
kesim makası, elektrikli saç kesme ve tıraş makinesi 
kullanımı, havlu, ustura, boyun bandı, kesim tarağı gibi 
materyallerin kullanımına ilişkin yöntem ve teknikler uy-
gulamalı olarak gösterildi. Eğitim, Güzellik ve Saç Ba-
kım Hizmetleri alanı öğrencilerinin kendilerine yeni bir 
vizyon katması anlamında etkili bir adım oldu.” dedi. 

GENÇLERİMİZE AVRUPA’DA 
SAÇ TASARIMI EĞİTİMİ
4. Akşam Sanat Okulu öğrencilerimizden Fuat 
Tinatiyev ve Umut Tek, Ulusal Ajans Avrupa Saç 
Tasarımı Eğitimi almak üzere İspanya’ya giderek 
öğrenim göreceklerdir. Gençlerimize bu eğitim 
olanağını sağlayan kurumlara teşekkür ederiz.
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Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın Semt-
ler Arası Futbol Turnuvası sona erdi. Her yıl geleneksel 
olarak düzenlenen halı saha futbol turnuvasında başa-
rılı maçlar çıkaran ve finale yükselen Keçiören takımı, 
Emek takımı ile yaptığı normal süresi 3-3 biten karşı-
laşmanın ardından penaltı atışları sonrasında turnuva-
nın birincisi oldu. Başkanımız Sezayi Kara turnuvanın 
birincisi,  ikinci, üçüncü, dördüncü olan takımlarını teb-
rik ederek: “Asıl olan dostluğun, kardeşliğin kazanma-
sıdır. Bu anlamda tüm takımlarımızın hepsi turnuvaya 
katılmakla gönüllerin birincisi oldu.” dedi.

Öte yandan turnuvanın üçüncülük-dördüncülük kar-
şılaşmasında ise Sincan takımı ile Gazino takımı karşı 
karşıya geldi. Normal süresi 6-6 biten maçta penaltı 
atışları sonrasında rakibine 5-4’lük skorla üstünlük ku-
ran Sincan takımı, turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Emek takımının oyuncusu Ahmet Armut, 14 golle 6 
hafta süren turnuvanın gol kralı oldu. 17 takımın ka-
tıldığı turnuvanın en centilmen takımı ise Yenimahalle 
takımı oldu.

BERBERLER  SEMTLER ARASI 
FUTBOL TURNUVASI YAPILDI

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başka-
nımız Sezayi Kara, kupa töreninde yaptığı konuşma-
da şunları söyledi: “Çekişmeli geçen karşılaşmalarda 
tüm takımlarımız büyük bir mücadele örneği sergile-
di. Turnuvamızda maçlar, büyük heyecan, dostluk ve 
centilmenlik içerisinde oynandı. Geleneksel futbol tur-
nuvamıza katılan tüm takımlarımızı kutluyor, teşekkür 
ediyorum. Ayrıca, turnuvamıza destek veren tüm spon-
sorlarımıza da şükranlarımızı sunuyorum.” dedi.

Final maçlarında yaşanan heyecanın ardından saha 
içinde yapılan kupa töreninde finalist takımların kupala-
rı ile  oyuncuların ve teknik heyetlerin plaketleri takdim 
edildi. Takım oyuncularına sektör tedarikçisi sponsor-
ların hediyeleri de verildi. 

Saha içinde yapılan seremonide ayrıca  maçın hake-
mine, gol kralı ve en centilmen takım ile sponsorlara 
ve turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere de 
plaketleri takdim edildi.
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FUTBOL TURNUVASI SPONSORLARIMIZA 
TEŞEKKÜRLER

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın düzenlediği Semtler Arası 
Futbol Turnuvasına sponsor olan Ceyda Kimya Kozmetik, Yılmaz Platin, 
Lion Kozmetik, Ank-Ber Kozmetik, Serenity, Levent Kozmetik, Şahin Sazak 
ve Sigortam Ankara firmalarına Başkanımız Sezayi Kara, plaket takdim 
ederek teşekkürlerini sundu.
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32. Ahilik Haftası Kutlamaları açılış törenine,  
ANKESOB Başkan Vekilleri; Hüseyin Ar, Hasan H. 
Çavuşculu ve Muhittin Köksal ile yönetiminin hazır 
bulunduğu törene, Ankara Vali Yardımcısı Dr. Ay-
han Özkan, Ankara Ticaret İl Müdürü Yavuz Karaer, 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Köksal 
Ünal, Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bedri 
Ekşi ile Oda Başkanımız Sezayi KARA başta olmak 
üzere ANKESOB’a bağlı odaların başkan ve yönetici-
leri, STK temsilcileri ve çok sayıda esnaf, sanatkar ve 
vatandaş katıldı. 

Açılış seremonisinin ardından Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi Mehteran Takımı ve Ankara Kulübü Derneği 
Seymen Gösterisi ile devam eden program; günün 
anlam ve önemini belirten konuşmalar ile devam etti. 

YILIN AHİSİ, KALFASI VE ÇIRAĞINA PLAKET 

Konuşmaların ardından İlin Ahisi, Kalfası ve Çırağı 

tanıtılarak plaketleri takdim edildi. 2019 yılı 32. Ahi-
lik Haftası Kutlamaları etkinliği çerçevesinde ilin ahi-
si seçilen; mesleğinde 53 yıllı geride bırakan  saat 
tamir ustası Mustafa Çakır Boyalı, ilin örnek kalfası 
aşçı Osman Soylu ve örnek çırak ise erkek kuaförlük 
mesleğinin temsilcisi Berk Eren Akın’a ödülleri, Anka-
ra Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan, ANKESOB Baş-
kan Vekili Hüseyin Ar, Büyükşehir Belediyesi Başkan 
Vekili Köksal Ünal ve Ankara Ticaret İl Müdürü Yavuz 
Karaer tarafından takdim edildi. 

Teknolojik hamleler ile günden güne şekil değiştiren 
mesleğimize Ahilik Haftası içerisinde verilen bu ödül, 
çıraklığın unutulduğu bu günlerde oldukça derin ma-
nalar içermektedir. 

Program, Ulus Meydanı’nda davetlilere ve vatandaş-
lara Ahi pilavı ikramının ardından son buldu.

ANKARA’DA AHİLİK HAFTASI KUTLANDI
YILIN ÇIRAĞI ERKEK KUAFÖRÜ BERK EREN AKIN

Ahilik geleneğini yaşatarak, gelecek nesillere aktarmak ve Ahi Evran-ı Veli’yi 
anmak amacıyla her yıl kutlanan Ahilik Haftası, bu yıl da Ankara’da 16-22 
Eylül 2019 tarihleri arasında kutlandı. 
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Oda Başkanımız Sezayi 
Kara’nın da başkan ve-
killiğini yaptığı Yenişehir 
Esnaf Kredi ve Kefalet 
Kooperatifi vasıtasıyla 
berber esnafımızın finan-
sal sıkıntılarına çözüm 
bulundu. Çok sayıda 
meslektaşımız aldıkları 
ucuz kredilerle iş yer-
lerini büyütme ve mes-
leklerini geliştirme fırsatı 
yakaladılar. 

Yenişehir Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanımız Ahmet Aydan’a yürüttüğü hizmetler ve berber 

esnafına sağladığı faydalar için camiamız adına teşekkürlerimizi sunarız.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ VE ÇANKAYA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLERİNE ZİYARET 
EDEREK BÖLGE ESNAFININ ŞİKAYET VE SIKINTILARINI DİLE GETİRDİK

ESNAF KREDİ KEFALET KOOPERATİFLERİ 
VASıTASıYLA ESNAFıMıZ UCUZ KREDİYE ULAŞıYOR



FAALİYETLER

29makas’ınsesİ | bülten 2020

SEKTÖR ODA BAŞKANLARIYLA  
İSTİŞARE TOPLANTILARI

Meslek Odamızın üstlendiği misyon ve sahadaki temsiliyet kabiliyetimizi 
görerek bizlerin her daim yanında olan ve desteklerini esirmeyen tüm sektör 
oda başkanlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.
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Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ABO 
Show takımı tarafından gün boyu süren bir etkinlikte 
erkek ve kadın  yaşlılara Ramazan Bayramı öncesi 
saç bakımı yapıldı. 

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ABO 
Show takımı tarafından saç bakımlarının yapıldığı etkin-
lik, yaşı ilerlemiş erkek ve kadın emekli bireylerin zaman-
larını değerlendirebileceği, sosyal ve kültürel faaliyetler 
içerisinde buluşma ve paylaşma noktası olan Çankaya 
Belediyesi Sokullu Baharevi’nde gerçekleştirildi.

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Baş-
kanı Sezayi Kara, oda olarak sosyal sorumluluk pro-
jelerini çok önemsediklerini ve bu doğrultuda sosyal 
sorumluluk projelerine en yüksek katkıyı vermeye 
çalıştıklarını belirterek, “Toplumda gönüllülük kavra-
mına yönelik farkındalığı geliştirmek, yardımlaşma ve 
dayanışmamızı güçlendirmek üzere hayata geçirilen 
projeleri oda olarak çok önemsiyoruz. Bu anlamda 
Odamızın hayata geçirdiği ve destek verdiği sosyal 
sorumluluk projelerine her zaman elimizden gelen en 
yüksek katkıyı vermeye çalışıyor ve bu anlamda teş-
kilatımızı da her zaman bu tür faaliyetler için teşvik 
ediyoruz.” dedi. 

Başkanımız Sezayi Kara ayrıca etkinliğin gerçekleş-
mesinde emeği geçen ABO Show ekibine de teşek-
kür etti. 

Sokullu Baharevi sakinleri de Ankara Berberler Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara ve ABO 
Show ekibinin ziyaretinden ve gerçekleştirilen saç 
bakım etkinliği vesilesiyle kendilerine gösterilen ilgi-
den oldukça memnun olduklarını dile getirdiler. 

Yaşlıların saç bakımlarını gönüllü olarak üstlenen 
Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ABO 
Show Ekibi şu isimlerden oluşuyor: Bekir Yılmazoğlu 
(Takım Sorumlusu), Osman Kadıoğlu (Takım Kapta-
nı), Yasin Gümüş, Yaşar Demirbaş, Uğur Karamer-
can, Ali Tamer, Ethem Yenice, Refik Gülsefer, Emre 
Soy, Cumhur Laçinok, Yusuf Şeker. 

BERBERLERDEN  
YAŞLILARA ANLAMLI HİZMET

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, 
Ramazan Bayramı öncesi Sokullu Baharevi sakini yaşlı erkek ve kadınlara 
kişisel saç bakımı yapmaktan ve onlara hizmet etmekten dolayı mutlu 
olduklarını dile getirdi.
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Ankara’da faaliyet gösteren berberlerin sağlığını ko-
rumak adına Hepatit B aşı kampanyası başlatıldı. 
Berberlerin mesleklerinden dolayı Hepatit B riski al-
tında olduğunu belirten Ankara Berberler Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanımız Sezayi Kara, “Berber-
lik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına göre 
tehlikeli iş sınıfında yer alıyor. Berberlik, uzun saatler 
ayakta durmayı gerektiren zor ve yorucu bir meslek. 
Berberlerimiz kesici malzemelerle çalışıyor ve çok 
çeşitli biyolojik ve kimyasal etkene maruz kalabili-
yorlar. Hem kendi sağlığımızı hem de dükkanlarımıza 
tıraş olmak için gelen vatandaşlarımızın sağlığını ko-
rumak adına büyük önem taşıyan ve örnek olacağına 
inandığımız bir Hepatit B aşı kampanyası başlattık. 
Bu kampanyadan, odamıza üye berber esnafımız üc-
retsiz bir şekilde yararlanacak.” dedi. 

Başkan Kara, “Kan yoluyla bulaşan hastalıklara ma-
ruz kalmamız sebebi ile berber esnafımızın Hepatit B 
aşısı  olması ile ilgili olarak yapmış olduğumuz baş-
vurular neticesinde Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk 
Sağlığı Merkezi ile ortaklaşa bir aşı kampanyası  baş-
lattık. İlk etabını oda merkezimizde gerçekleştirmiş 
bulunuyoruz. Toplamda 3 doz halinde uygulanması 
gereken aşının kalan 2 dozu aile hekimleri tarafından 
takip edilerek, belli aralıklarla ücretsiz uygulanacak. 

Bu konuda bize destek olan Sayın Valimize, Vali Yar-
dımcımıza, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı 
Merkezimize bizlerin sağlığını düşünerek talebimizi 
onaylayıp bu kampanyayı başlatmalarından dolayı 
şahsım ve camiamız adına teşekkür ediyorum.” ifa-
delerini kullandı.

BERBERLERE ÜCRETSİZ 
HEPATİT B AŞISI YAPILDI

Berberler için Hepatit B aşı kampanyası başlatıldı. Ankara Berberler Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde başlatılan 
kampanya çerçevesinde Ankara’da hizmet veren berberlere Hepatit B aşısı 
yapıldı.
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Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’mızın 
ev sahipliğinde Yılmaz Güney Sahnesi’nde gerçek-
leştirilen eğitim programımıza, Odamıza bağlı üye 
berber esnaf ve sanatkarlarımızın yanı sıra il içi ve il 
dışında faaliyet gösteren sektörün diğer oda başkan-
larıda eğitim programımıza katıldı. 

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başka-
nımız Sezayi Kara, eğitime ve mesleki gelişim faali-
yetlerine ayrı bir önem verdiklerini belirterek, “Bizim 
mesleğimizde farklı şeylere açık olmak, vizyon sahibi 
olmak, yaratıcı olmak, hayal etmek çok önemli. Mes-
leğinde fark yaratan, yenilik isteyene hizmet verebilen 
rekabette bir adım öne geçiyor.” dedi. 

Yoğun bir katılımın olduğu eğitim seminerinde alanın-
da uzman isimler, hünerlerini sergiledi. Eğitim semine-
rinin ilk bölümünde eğitmen Arca Acar, “Modern Saç 
Kesim Teknikleri” konusunda eğitim verdi. Acar, farklı 
saç kesim tekniklerinin inceliklerini uygulamalı bir şe-
kilde anlattı. Eğitim seminerinin ikinci bölümünde ise 
eğitmen Şükriye Eralp, “Damat Makyajı” konusunda 
bir eğitim verdi. Eralp, damat makyajının püf noktaları-
nı, uygulamalı bir şekilde katılımcılarla paylaştı.  

Programda Ankaralı Ahmet Güler de sazı ve seslen-
dirdiği birbirinden güzel türkülerle programa renk kattı. 

Etkinlik plaket takdiminin ardından son buldu.

BERBERLER EĞİTİMDE BULUŞTU
Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından berberlere yönelik 
olarak “Modern Saç Kesimi Teknikleri ve Damat Makyajı” eğitimi verildi. 
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PROFESSIONALE 
WAX

PROFESSIONALE 
WAX

® CEYDA
KİMYA KOZMETİK A .Ş .



FAALİYETLER

34 makas’ınsesİ | bülten 2020

ODAMIZA 
ZİYARETLER

Odamıza ziyarette bulunan sivil 
toplum kuruluşu başkanları, 

yöneticileri ve bürokratlarımıza 
teşekkür ederiz.

Alparslan Doğan | Keçiören Belediyesi Meclis Üyesi

Ahmet Buran | Bala Belediye Başkanı

Oda Başkanlarımız ve Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı 
Ahmet Aydan
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İŞ YERİ DENETİMLERİMİZ
İş yeri 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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TÜRKİYE’NİN SİHİRLİ ELLERİ

HİJYEN 
KURSU

Erkek berberleri ve kadın kuaförlerinin birbirleriyle kıyasıya yarıştığı 
organizasyon oldukça renkli anlara ev sahipliği yaptı. Kazananın 
ödüllendirildiği organizasyonda sektörün tüm ilgilileri de yarışmacıları 
dikkatle takip etti.

Odamız tarafından 
düzenenlenen hijyen 
kurslarına katılım sağlayan 
tüm üyelerimize hijyen 
belgeleri verildi.
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BERBERLER KAHVALTIDA

ÜYELERE SİGORTA KOLAYLIĞI

Yenimahalle Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kahvaltı 
programına çok sayıda berber esnafımız katılım gösterildi. Kahvaltı 
programında Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a bölge esnafının 
sorunları ve beklentileri iletildi. İstişareler yapılarak sorunlara çözümler arandı.

Ankara Berberler Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası olarak Sigortam 
Ankara ile yaptığımız ortak 
protokolle tüm berber esnafı uygun 
bütçe ile iş yeri sigortası yapmalarına 
imkan sağladık. Buna göre 
üyelerimize cam kırılmaları, genel 
iş yeri sigortası, hırzılık, elektronik 
cihaz teminatı dahil olmak üzere 100 
TL’den başlayan fiyatlarla ve  
9 taksitle ödeme kolaylığı sunuldu.
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Bölge bölge meslektaşlarımızla semt top-
lantıları düzenleyerek mesleğimizle ilgili 
sorun ve sıkıntıları dinleyen istişare kurulu; 
beklentileri, talepleri ve istekleri göz önü-
ne alarak çalışmalarımızın ve sorunlarımızın 
nasıl çözüme ulaştırılacağı yönünde fikir 
alışverişlerinde bulunuyor.

İstişare Kurulu; mesleğimizi hak ettiği de-
ğerine kavuşturabilmek ve en önemlisi bir 
çatı altında kenetlenip birliğimizi ve bera-
berliğimizi güçlendirip bundan sonra da 
gelecekteki çalışmalarımızı, projelerimizi, 
hedeferimizi ve amaçlarımızı meslektaşla-
rımıza anlatmak üzere bölgesel toplantılar 
düzenliyor. 

İSTİŞARE 
KURULUMUZ

SEMT İSTİŞARE
TOPLANTILARI

Belli bir yaş üstü olan duayen 
ustalarımızdan bilgi almak ve 
bizlere yol göstermeleri adına 
kurduğumuz istişare kurulumuz 
toplantılarına devam ediyor. 

Bölgelerimizde bulunan 
meslektaşlarımızla semt toplantıları 
düzenleyerek mesleğimizle ilgili 
sorun ve sıkıntılarını dinledik. 
Çözüm önerileri sunup projeler 
geliştirdik.



FAALİYETLER

39makas’ınsesİ | bülten 2020



FAALİYETLER

40 makas’ınsesİ | bülten 2020

İŞ YERİ ZİYARETLERİMİZ
İş yerlerinde ziyaret ettiğimiz üyelerimizin sıkıntı ve isteklerini birinci ağızdan 
dinleyerek, çözümler üretmeye çalıştık. Yaptığımız ziyaretlerle üyelerimizin 
meslek odamız ile bağlarını kuvvetlendirerek, çalışmalarımıza katılım da 
bulunmalarını sağladık. 
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Tespit edilen ve şikayet edilen korsan dükkanlar, ta-
rifesiz çalışan, tarifeye uymayarak tarife altında ücret 
alan, camlarına tarife altı ücretleri yazarak haksız re-
kabete yol açan dükkanlara; ustalık belgesi, beledi-
ye ruhsatı ve diğer belgeler, hijyen belgesi olmayan, 
hijyen kurallarına uymayan iş yerlerinin denetimle-
ri hakkında yapılması gereken işlemler ve gidilen iş 
yerlerinde davranış ve konuşma hitabı hakkında tüm 
katılımcılara gerekli bilgiler ve eğitimler verildi. 

İDDG VE MEDB  
KURUM İÇİ EĞİTİM SEMİNERİMİZ

Mesleki Eğitim ve Danışma Birimi, İşyeri Denetleme ve Danışma Grubu 
ve bölgesel denetimcilerimizle yapmış olduğumuz eğitim ve bilgilendirme 
toplantımızı  gerçekleştirdik. 
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DÜĞÜN ZİYARETLERİMİZ
Meslektaşlarımızın en mutlu günlerinde yanlarında olarak onların 
sevinçlerine ortak olduk. Mutluluklarını ve sevinçlerini paylaştık.
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İŞ YERİ AÇILIŞLARIMIZ
Mesleğe yeni başlayarak iş yeri sahibi olmuş meslektaşlarımızla iş 
yerlerini yeni dekorlarla dizayn eden meslaktaşlarmızın açılışlarına katılım 
sağladık. Bu mutlu günlerine ortak olduk. Aynı zamanda her türlü sorun ve 
isteklerinde yanlarında olduğumuzu gösterdik.
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ABO SHOW TAKIMI

beauty eurosIa

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak kurduğumuz 
show takımı ile mesleğimizi hem tanıtıyor hem de sosyal 
sorumluluk projelerinde yer alıyoruz.

Fuarlarda, huzurevlerinde, okullarda yaptığımız etkinlikler ile meslek 

insanlarının naif yüzlerine ve toplumla içselleşmiş yüzlerine bir kez 

daha tanıklık ediyoruz.

Ankara Berberler Es-
naf ve Sanatkarlar 
Odası olarak Beauty 
Eurosia Uluslararası 
Kozmetik ve Güzellik 
fuarına katılım sağla-
dık. Yapılan olan bu 
güzel organizasyonda 
emeği geçen herkese 
ve odamızın show eki-
bi ABO Show takımı-
mıza teşekkür ederiz.
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Yeni iş yeri açmak isteyenler ilk 
önce bağlı olduğu vergi dairesine 
vergi açılış kaydını yaptıracak, 
daha sonra esnaf sicil kaydı 
yapılacak. Üyelerimizin oda 
kayıt işlemleri için öncelikle vergi 
levhası, esnaf sicil kaydı... 

2020 yılına ait yeni fiyat tarifemiz 
çıkmış olup, iş yerlerinizin 
görünür bir yerine asılması 
zorunludur.

Oda üyelerimiz; iş yerleri için adres değişikliği yaptığında bağlı olduğu 
vergi dairesi, esnaf sicil ve oda kayıtlarında güncelleme yapması 
zorunludur. (Ayrıca telefon numaraları değişen üyelerimizin yeni 
telefon numaralarını odamıza bildirerek güncelleme yapması sizlere 
bilgi paylaşamı açısından oldukça önemlidir.

Oda aidat artışları Ticaret 
Bakanlığına bağlı asgari ücret 
tespit komisyonu kararı uyarınca 
yapılmış olup, oda aidatları  iki 
eşit taksitte ödenmektedir. 
Ödeme zamanları nisan ve ekim 
aylarıdır.

İş yerlerini kapatan üyelerimizin 
ilk önce vergi kaydını sildirmesi 
akabinde esnaf sicil kaydının 
silinmesi son olarak oda kaydını 
sildirmesi gerekmektedir. 

01

03

05

02

04

ODA İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

İş yeri kira bedellerinin kanun gere-
ği vergi dairesine beyan ettikleri kira 
miktarı; mal sahibinin banka hesabına 
yatırılması veya mal sahibi adına PTT 
vasıtası ile havale edilmesi zorunludur. 
Aksi takdirde kira bedellerini bu yol-
la ödemeyenlerin cezai müeyyedilerle 
karşı karşıya kalacağı kesindir. 

Basit usule tabi olup muhasebelerini Odamızda tutturan üyeleri-
mizin yılın 3 aylık dilimlerinde yeni çıkan vergi düzenlemeleri ge-
reği basit usule tabi vergi mükellefleri 3 ayda bir beyan verilme 
zorunluluğu getirilmiştir. Beyan verilen bu 3 aylık dilimlerde vergi 
beyanı e-beyan sisteminde verilmediği takdirde defterdarlık tara-
fından para ceza uygulaması olmakla birlikte ocak, şubat, mart 
ayına ait beyan (yani müşteriye kesilen fişleriniz ve dükkanınızın 
elektrik, su doğalgaz, kozmetik ürün faturaları, bağkur ve kira 
ödemeleri gibi) olan gelir ve giderlerin en geç nisan ayı ilk haftası, 
nisan, mayıs, haziran ayı beyanı temmuz ayı ilk haftası, temmuz, 
ağustos, eylül ayı beyanı ekim ayı ilk haftası ekim, kasım aralık 
ayı beyanı ocak ayı ilk haftası muhasabe evraklarının yani gelir ve 
gider evraklarınızın odamıza getirilmesi gerekmektedir. Muhase-
beye getirilen evraklar gelir idaresi e-beyan sisitemine işlenmesi 
zorunludur. Ayrıca bu konu ile ilgili Odamızdan telefonlarınıza ge-
len SMS mesajların dikkate alınması ve mesajlarda belirtilen tarihe 
kadar gelir ve gider evraklarının getirilmesi zorunludur.

BASİT USUL MUHASEBE İŞLEMLERİ  
İLE İLGİLİ GENEL UYGULAMALAR 

İŞ YERİ KİRALARININ 
ÖDENMESİ 

HAKKINDA GENEL 
BİLGİ
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BASINDA BİZ



51makas’ınsesİ | bülten 2020

BASINDA BİZ



FAALİYETLER

67makas’ınsesİ | bülten 2020


