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"Kanaatim odur ki, muhakkak suretle birleşmede kuvvet vardır.
Kooperatif yapmak, maddi ve manevi kuvvetleri, zeka ve maharetleri birleştirmektir.

Yoksa bir zayıf ile bir kuvvetlinin birleşmesinden bahsetmiyorum.
Birleşmenin böylesi zayıf olanın kuvvetliye esir olması demektir.

Ege İktisat Mıntıkasındaki bütün insanların hâsılalarını ve gayretlerini birleştirmesi
muhakkak feyizli neticeler verecektir. Türkiye'nin say, hayat ve mevcudiyetini 

mütalaa edince birleşmeden mütevellit fayda ve menfaatlerin 
çok büyük olacağı kanaatına varacağınızdan şüphe etmiyorum. 

Müstahsillerin birleşmesinden şahsi menfaatlerinin haleldar olacağını 
düşünenler tabii şikâyet edeceklerdir."

Mustafa Kemal ATATÜRK, İZMİR 1 ŞUBAT 1931
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Kooperatifçilik, bir amaca ulaşmak
için ekonomik ve sosyal imkânların
yardımlaşma, dayanışma ve kefalet
suretiyle bir araya getirilmesinden
oluşan bir ortaklık türüdür.   
Dayanışma ve topluma hizmet etme
anlayışının etrafında teşekkül eden
kooperatifler, bireylerin ve toplumun
ekonomik, sosyal ve demokratik
gelişimi açısından önemli bir
fonksiyon icra ederler.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak,
kooperatifler aracılığı ile ülkemizin
çok geniş bir kesimine önemli
hizmetler sunuyoruz. 

Bakanlığımıza bağlı yirmiye yakın
kooperatif türü içinde önemli bir yeri
olan Kredi ve Kefalet Kooperatifleri
aracılığıyla Türkiye ekonomisinin
kılcal damarları olan küçük
işletmelerin, esnaf ve sanatkârların
finansman ihtiyaçlarını karşılıyoruz.   
Küçük işletmeler,  esnaf ve
sanatkârlar, gelir düzeylerinin
düşüklüğü ve teminat vermedeki
yetersizliklerden dolayı kredi
kaynaklarına erişim konusunda
sıkıntılar yaşamaktadırlar. 

Bu sıkıntıların aşılabilmesi için esnaf
ve sanatkârlarımıza, Esnaf ve
Sanatkârlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifi (ESKKK) kurabilme
imkânı sağlanmıştır. Esnafımızın
yardımlaşma ve dayanışma
temelinde birleşerek kurdukları bu
kooperatifler, esnafımızın ortak
teminat ve kredi ihtiyaçlarının
karşılanmasını sağlamaktadırlar.
Bugün itibariyle Türkiye’nin 81 ilinde
kurduğumuz 1006 Kredi ve Kefalet
Kooperatifi ile 2 milyon küçük
işletmeye, esnaf ve sanatkârımıza
hizmet sunulmaktadırlar. 
Hükümet olarak, ekonomik ve sosyal
hayatımızın temel direklerinden olan
küçük işletmelerimize,  esnaf ve
sanatkârlarımıza her zaman büyük
önem verdik.

Bu önemin en büyük
göstergelerinden birisi de esnaf ve
sanatkârların kredi ve kefalet

kooperatifleri aracılı ile kullandıkları
kredilerinin şartlarındaki
iyileşmelerdir. Hükümetlerimiz
döneminde faiz oranları, kesintiler ve
kredi limitlerinde muazzam
iyileşmeler sağladık.  
Bütün bu adımların esnaf ve
sanatkârlarımızca benimsendiğini,
kredilerdeki gelişmelerden de
anlayabiliyoruz. Sağlanan
iyileştirmeleri kaydedilen gelişmeyi
açıkça göreceksiniz. Kredi kullanan
esnaf ve sanatkâr sayısı 4 katına,
kredi miktarı ise 37 katına çıkmıştır.

Kamu kaynaklarından küçük
işletmelere, esnaf ve sanatkârlara
düşük maliyetli kredi
kullandırılmasına aracılık eden kredi
ve kefalet kooperatifleri önemli bir
görev icra etmektedirler.
Bu kooperatifler, ekonomik
büyümenin lokomotifini oluşturan,
sosyal refahı tabana yayan, sosyo-
ekonomik sisteme katkı sağlayan ve
istihdam oluşturan küçük
işletmelere/esnafa ve sanatkara
hizmet sunması açısından önemlidir.
Türkiye, dünya çapında yaşanan
büyük ekonomik krizlerde zor duruma
düşen ülkelerde olduğu gibi sosyal
çalkantılar yaşamamış ise bunda;
yardımlaşma ve dayanışma esasına
göre çalışan kredi ve kefalet
kooperatiflerinin rolü büyüktür. 

Antalya Konyaaltı Esnaf ve
Sanatkarlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifi tarafından hazırlanan 
bu güzel çalışmanın ortaya
çıkmasında emeği geçen herkesi
tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

Başyazı

Hayati YAZICI
Gümrük ve Ticaret Bakanı



Esnaf ve sanatkârlar sosyal dengeler
ve sistemin güvencesi olarak, serbest
piyasa ekonomisinin vazgeçilmez
unsurudur. Aynı zamanda yüksek
ahlaki değerleri ile toplumun temel
taşlarındandır.

Esnaf ve sanatkârların geliştirilip
güçlendirilmesi istikrarlı bir toplum
için son derece önem arz etmektedir.
Devlet tarafından politika ile
desteklenmesi günümüzde bir
gereklilik olarak dikkat çekmektedir.
Bugün gelinen noktada yapılan da
tam olarak budur.

Artık dönem değişmiş esnaf ve
sanatkârlarımız geleneksel çalışma
anlayışını değiştirmiş, yeni ve daha
aktif teknolojilere yönelmiştir. Dünya
üzerindeki hızlı değişim ve gelişim
karşısında bu zaruret halini almıştır.

İşte bu noktada doğru politikalar
devreye girmektedir. Üreten ve
çalışan esnaf mesleki eğitimle 
birlikte kendisini geliştirirken, yine
devletimiz tarafından destekleneceği
politikalar ile işinde daha sağlam
temeller bulacaktır. Esnafı geliştirme
politikaları hukuk ile desteklendiğinde
üretim ve hizmet kalitesi de artacaktır. 

Bizler TESKOMB ailesi olarak bu
noktada devreye giriyoruz. 32 bölge
ve 1,5 milyon üyesi ile Türkiye’nin
öncü kuruluşları arasında yer alan
TESKOMB, esnaf ve sanatkârımız
için olanca gücü ile hareket
etmektedir.

Sayıları 3,5 milyonu aşan esnaf ve
sanatkârların rekabet gücünü

artırmaları noktasında verdiği
desteklerle temsil ettiği kesimi uluslar
arası güç seviyesine çekmek
uğraşında olan TESKOMB,
esnafımızın finans ihtiyacını bu
paralelde sağlama uğraşı içindedir.

Söz konusu finansı sağlarken bu
finansı en düşük faiz oranları ile
esnafa buluşturma gayretinde olan
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve
Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez
Birliği, bu paralelde olumlu işlerin
altına imza atmıştır. Bunun en son ve
güzel örneklerinden biri de Halk
Bankası tarafından, vasıtamızla
esnaf ve sanatkârlara kullandırılıp
bakiyesi 2013 yılına devreden
krediler için yüzde 50 faiz indirimi
uygulanmasıdır.

İşletmelerimizin tabi olduğu idari ve
düzenleyici ortamın basitleşmesi,
finans anlamında olumlu desteklerin
verilmesi, bilgi hizmetlerinin
sağlanması ve tüm bunlar sayesinde
esnaf ve sanatkârların rekabet
gücünün artırılması başlıca
sorumluluklarımızdır.

Hükümetimizin verdiği sonsuz destek
ile esnafımızın yüzünü güldürmeye
devam edeceğiz. Elimizden gelen
gayret ve azmi ortaya koyuyoruz.

Bizimle aynı paralelde düşünüp,
hareket eden ve kuvvet veren
herkese teşekkürü bir borç biliriz.
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TESKOMB Esnaf ve Sanatkârın
Güçlü Sesidir

Abdülkadir AKGÜL
TESKOMB Genel Başkanı
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Kooperatifleri, ekonominin temel taşı olan
esnaf ve sanatkârların, en büyük
destekçisi olarak görüyoruz. Bu amaçla
hizmet veren Konyaaltı Esnaf ve
Sanatkârlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifimiz, 14 yıllık hizmet
yolculuğunda esnafın finans kapısı haline
geldi. Turizmin başkenti Antalya’nın 1994
yılında büyükşehir belediyesi statüne
kavuşmasının ardından ard arda esnaf ve
sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri
kurulmaya başladı. Bugün, birinci sınıf
kooperatif olan kooperatifimizi ise büyük
bir mücadele sonucunda, 1999 Yılı Nisan
ayında 63 kurucu üye ile birlikte kurduk.
1999 yılından buyana ülke de yaşanan
her türlü ekonomik zorluğa rağmen
kooperatif olarak faaliyetlerimize başarı
ile devam ettik. 

Hepimiz biliyoruz ki, 2002 yılına kadar
ülkedeki ekonomik şartlar çerçevesinde
kredi faiz oranları oldukça yüksek
seviyelerde seyretmekteydi. 3 Kasım
2002 tarihi kooperatifler için dönüm
noktası oldu. O tarihten itibaren ülke
ekonomisindeki olumlu gelişmeler
paralelinde kredi faiz oranlarında da ciddi
iyileştirmelere gidildi. Günümüzde esnaf
ve sanatkârımıza kullandırdığımız
kredilere uygulanan faiz oranları 2002
öncesi ile kıyaslanmayacak kadar makul
oranlara gerilemiş durumda. Esnaf ve
sanatkârlar, toplumun tüm kesimlerine
yönelik üretimleriyle ekonomik büyümeye
ve sosyal sisteme katkı sağlayan,
ekonomik dinamizmin ve canlılığın
kaynağını oluşturan, istihdama önemli
düzeyde katkı veren ekonomimizin kılcal
damarlarını oluşturuyor. 11 yıl önce
ekonomik krizlerle kapanan kooperatifler,
tarihler 2013’ü gösterdiğinde ise kredi
hacmi rekor seviyelere ulaştı. 

Esnaf ve sanatkârların ülke ekonomisi
için vazgeçilmez olduğu ve her zaman
desteklenmesi gerektiği bilinciyle hareket
ettik. 1999 yılından sonra üye sayımızı
hızla artırarak büyüdük. 2008 yılının Ocak
ayında yeni hizmet binamızda bin 300
üye ile hizmete başladık. O günden bu
yana kredi servisi ve diğer bölümleriyle
çağdaş, teknolojik gelişmelere uyum
sağlayan ekipman ve deneyimli
personelimizle esnafımıza en iyi hizmeti
vermeye çalışıyoruz.

Konyaaltı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve
Kefalet Kooperatifi, Antalya ve ilçelerde ki
28, il merkezindeki ise 10 kooperatiften
biri… Kooperatiflerin sayesinde esnafımız
ise aldıkları kredi ile finansman
ihtiyaçlarını karşılayarak maddi sıkıntı
çekmiyor… Kooperatifimizden başta
ulaşım sektörü olmak üzere farklı iş
kollarındaki esnaf kredi kullanıyor.
Konyaaltı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve
Kefalet Kooperatifimize gelen
üyelerimizin kredi işlemleri, onlar çaylarını
yudumlarken tamamlanıyor. Başarılı bir
yönetim kadromuz ve personelimiz ile
özverili bir şekilde çalışıyoruz. “Hizmet
asla bir tesadüf değil, daima akıllı bir
gayretin sonucudur” anlayışıyla hareket
ediyor ve kaliteyi bir yaşam ve hizmet
tarzı olarak benimsiyoruz. Bu Kapsamda,
Türkiye’de ISO 9001:2008 Kalite Yönetim
Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti
Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş
Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi
belgelerini alan ilk ve tek kooperatif
olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Kooperatif olarak, ülke ve bölgenin
ekonomik ve sosyal gelişmesinde
kendisinden beklenilen görevleri yerine
getirebilmeli düşüncesi ile 14 yıldır kaliteli
hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu arada
TESKOMB yönetiminin kooperatiflerin ve
kredilerin bu noktaya gelmesinde çok
büyük gayreti ve başarısı var.
TESKOMB’u bir marka haline getiren ve
kooperatiflere ivme kazandıran Genel
Başkanımız Sayın A. Kadir Akgül ve
yönetim kuruluna teşekkür ediyorum.

Sevgili Esnaf Arkadaşlarım,

Durali KOLPAK
Konyaaltı Esnaf ve Sanatkarlar
Kredi ve Kefalet Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkanı
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Mustafa BALKIÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

Recep GÜLMEZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Nail AVCI
Yönetim Kurulu Üyesi

Arif AYTAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Recep SEVİNÇ
Denetim Kurulu Üyesi

Sami EKE
Denetim Kurulu Üyesi

Mehmet SEVİNÇ
Denetim Kurulu Üyesi

Durali KOLPAK
Yönetim Kurulu Başkanı

Hüseyin ERBİL
Başkan Vekili

Cemali ERÇİN
Murahhas Üye
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Konyaaltı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi hizmet binasının dıştan ve içten görüntüleri
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Durali KOLPAK
Konyaaltı Esnaf ve Sanatkarlar
Kredi ve Kefalet Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkanı
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Ahilik ve Kooperatifçiliğe Bakış

Halk Bankası aracılığı ile kullandırdıkları
kredilerle esnafa rahat bir nefes aldıran
Konyaaltı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve
Kefalet Kooperatifi, böylece esnafın
dimdik ayakta durmasını sağlıyor. 

Bu dayanışma ve kültürün temelinde ise
Ahilik sistemi yatıyor. Bizi biz yaparak
değerlerimize sahip çıkan ve toplumun
sosyal, ekonomik ve kültürel hayatının
düzenlenmesinde çok önemli bir rol
oynayan Ahilik sistemi, tam 700 yıl
Anadolu’da esnaf ve sanatkârlarımız
tarafından başarıyla uygulanmış ve izleri
günümüze kadar süregelmiştir. Ahilik,
kendisi de bir derici ustası olan Ahi Evran
tarafından 13.yüzyılda Kayseri ve Kırşehir
bölgelerinde kurulup, sonrasında da tüm
Anadolu’ya yayılan bugünkü Esnaf ve
Sanatkârlar Teşkilatının eski adıdır. 

Bu teşkilatın kurulma amacı, Türk ve
Müslüman bir esnaf ve sanatkâr kitle
yetiştirerek onları mesleki ve ahlaki
açıdan eğitmek ve bu yolla Anadolu’daki
Türk hâkimiyetini sağlamlaştırmak
olmuştur…

Zaten, Türklerin varlıklarını Anadolu’da
1000 yıldan fazla sürdürebilmesinin
sırrının altında, Ahilik sistemine gönülden
bağlanmak yatmaktadır. Ahilik Teşkilatı
sıradan bir örgütlenme şekli değildir. Bu
sistemi tam olarak anlamak, anlatmak ve
yaşamak gerekmektedir. Yüzyıllar
öncesinden kurulmuş olan bu teşkilat,
Türk esnaf ve sanatkarlarına miras
bıraktığı ticaret ahlakı ve çalışma
disipliniyle günümüzün meslek birliklerine
ve esnaf odalarına da öncülük ederek ışık
tutmuştur. 

Her Ahi Birliğinin; Orta Sandığı, Esnaf
Vakfı, Esnaf Kesesi veya Esnaf Sandığı
denilen, karşılıklı yardımlaşma ve sosyal
güvenlik sandığı vardı. Teşkilat bu yardım
sandıkları vasıtasıyla üyelerine mali

destek sağlarlardı. Gerek görülen tüm
harcamalar yapıldıktan sonra sandıkta
kalan paralar esnafa kredi olarak verilir,
böylece Esnaf Teşkilatı vasıtasıyla
tefecilerden korunurdu.  Ayrıca, tüm farklı
meslek gruplarına ait, Orta Sandıkları
birbirlerinden borç alıp vererek
yardımlaşmanın ve dayanışmanın en
güzel örneklerini verirlerdi. O dönemin bu
kurumları şimdiler de Esnaf ve
Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi
olarak hizmet veriyor. Bizlerde
atalarımızdan yadigâr kalan Ahilik
kurumunu örnek almaya ve en iyi hizmeti
vermeye çalışıyoruz. 

Yüzyıllar öncesinden
kurulmuş olan bu
teşkilat, Türk esnaf ve
sanatkarlarına miras
bıraktığı ticaret ahlakı 
ve çalışma disipliniyle
günümüzün meslek
birliklerine, esnaf 
ve sanatkarlar kredi ve
kefalet kooperatifleri 
ve meslek odalarına
öncülük ederek ışık
tutmuştur.
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Ahilik Kültürü

Ahilik; kelime olarak, Arapça
"kardeşim" anlamına gelen "Ahi"
kelimesinden gelmektedir. Bunun
yanında, Ahilik kelimesinin Türkçe
kökenli "Akı" kelimesinden geldiğini
savunanlar da vardır. Akı kelimesi; eli
açık, cömert, yiğit gibi anlamlara
gelmektedir.

Anadolu halkının ekonomik ve
kültürel yaşamında önemli bir boyut
oluşturan Ahilik; dürüstlüğün,
sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın,
hoşgörünün, bilginin ve
dayanışmanın sanat ile birleşimidir.
Bu anlamda Ahiliğin, işçinin,
çalışanın, üretenin, namuslu
kazancın, namuslu ticaretin ve
namuslu yönetimin simgesi olduğunu
söyleyebiliriz.

Ahiliğin temel ilkelerini şöyle
sıralayabiliriz:
• Ahilik, halka dönük bir kurumdur.
Kendi ticaret çıkarını diğer
meslektaşlarından üstün tutmayan
kişi mutluluğu halka hizmet edip
yararlı olmakta arar.
• Belli bir süre, bir iş basamağında
kalarak olgunlaştırılan yamak-çırak-
kalfa-usta hiyerarşisi kurmayı ve bu
basamaklarda baba-evlat ilişkisi gibi
öğreticiye candan bağlanmak
suretiyle sanatı, sağlam ahlaki ve
mesleki temellere oturtmayı amaçlar.
• Esnaf ve sanatkârlıkta önemli bir
sorun olan üretici, tüketici çıkar
ilişkilerini, birbirleriyle bir sürtüşmeye
düşmeyecek şekilde ayarlar.
• İşe saygı ve çalışkanlık,
yardımlaşma ve haksızlığın

cezalandırılması da Ahilik kurumunun
temel ilkeleri arasındadır. 

Ahilik geleneğine göre 
bir Ahinin;
• Alnı açık olmalı,
• Eli açık; cömert, yardımsever olmalı,
• Sofrası, kapısı açık olmalı, nesi
varsa misafiriyle paylaşmalıdır,
• Dilini yalandan, gıybetten, iftiradan
bağlamalı,
• Gözünü ayıp aramaktan, elini
haramdan bağlamalı,
• Belini bağlamalı, kimsenin
namusuna göz dikmemelidir. 

Böyle güzel ilkelerle var olmuş olan
Ahilik kurumumuz Osmanlılar
döneminde lonca, gedik kuruluşları
olarak devam etmiş ancak geçen
yüzyılın başlarında maalesef ortadan
kalkmış; Cumhuriyetimizin
kuruluşuyla birlikte Esnaf
teşkilatlarımız yasal düzenlemelerle
çalışmalarına devam etmiştir.

Bugün peştamal kuşanma yerine
diploma verilmekte, esnafın ve
çalışan kesimlerin sosyal güvenlikleri
Devletimizin Sosyal Güvenlik

Kurumları aracılığıyla
sağlanmaktadır. Esnafın ve
çalışanlarının hakları Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları Birlikleri ve
Konfederasyonlarca korunmaktadır.
Ahilerin kurduğu esnaf ve sanatkar
birliklerinin koyduğu ana ilkeler, daha
sonraları bu alanda hazırlanan
yasaların ve tüzüklerin temelini
oluşturmuş ve oluşturmalıdır da.
Günümüzde, esnaf ve sanatkarların
oluşturduğu kurumlar; Ahiliğin insana
değer veren, dayanışmayı özendiren
ve adaleti amaçlayan temel
ilkelerinden yararlanmakta, insanlığın
ortak erdemleri olan sevgi, bilgi,
dostluk, adalet ve dayanışma gibi
değerlere önem vermektedir.
İşte, daima "iyiyi, doğruyu, güzeli"
benimsemiş olan Ahilik kurumunun
bu yanlarını yeni nesillere aktarmak,
öğretmek amacıyla daha önce
sadece Kırşehir'de düzenlenen Ahilik
Bayramının ülke geneline yayılması
ve "Ahilik Kültürü Haftası" adı altında
kutlanması amacıyla 1988 Yılında
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
hazırlanan Yönetmelik esas alınarak
25 yıldır bu anlamlı gün
kutlanmaktadır.

Günümüzde, esnaf ve sanatkarların oluşturduğu
kurumlar; Ahiliğin insana değer veren,

dayanışmayı özendiren ve adaleti amaçlayan
temel ilkelerinden yararlanmakta, insanlığın

ortak erdemleri olan sevgi, bilgi, dostluk, adalet
ve dayanışma gibi değerlere önem vermektedir.



A
H

İ
L

İ
K

1 2
Antalya’da Ahilik Haftası’nda “Şed Kuşatma” töreni
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Kurmuş olduğu Ahilik teşkilatı ile sosyal, iktisadi ve siyasi hayatımızı
etkileyen; Anadolu’nun vatanlaşmasında ve Osmanlı Devleti’nin
kuruluşunda büyük rol oynayan, bu sebeple Türk-İslâm tarihinin
önemli şahsiyetlerinden olan Ahi Evran 1171 (H.566) yılında İran’ın
Batı Azerbaycan tarafında bulunan Hoy kasabasında doğmuştur. Asıl
adı Mahmut’tur. Babasının adına ve doğum yerine nispetle Mahmut
bin Ahmet el-Hoyi (Hoylu Ahmet’in oğlu Mahmut) denmiştir. Lâkabı
“dinin yardımcısı” anlamına gelen Nasiruddin’dir. Ahi Evran’ın
çocukluğu ve ilk tahsil devresi memleketi olan Azerbaycan’da geçmiş
olsa da, gençliğinde Horasan ve Maveraünnehre giderek o yörede
büyük üstatlardan ders almıştır. Bu arada âlim Fahrettin Razi’den aklî
(fen) ve naklî (dini) ilimleri öğrenmiştir.         

Ahi Evran, kaynağını Yesi’den alan kutlu bir davânın gönül erleri ile
birlikte bu toprakları vatan yapmaya, Türk ve Müslüman yapmaya
öncülüğünü etmiştir. Ahi Evran-ı Veli, özellikle yeni kurulan Ahilik
sistemi ile Anadolu’ya göç eden Türkmenlere hem aş hem iş vermiş;

onları tekke ve zaviyelerde iyi bir Müslüman ve vasıflı bir meslek sahibi
üretici insan haline getirmiştir. Onları hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya
için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışan insanlar halinde
yetiştirmiştir. Böylece Anadolu’nun iktisadi kalkınmasına ve imar
edilmesine öncülük etmiştir.

Ahi Evran 32 çeşit esnafı teşkilatlandırmış; Selçuklu ve Osmanlı
coğrafyasında sanatını icra eden bütün esnaflar Türk-İslâm
medeniyetinin zirve kuruluşu Ahilik teşkilatının merkezi Kırşehir
olduğu için buradan “İcazetname” almışlardır.

Kardeşliğin, cömertliğin, yiğitliğin, fedakârlığın, doğruluğun,
dürüstlüğün, kalitenin, üretimin, ahlâkın, sanatın, aklın ve bilimin esas
alındığı Ahilik teşkilatının kurucusu bu faziletli âlim ve mutasavvıf Ahi
Evran-ı Veli, Moğollara karşı mücadele ederken 93 yaşında şehit
edilmiştir 1261 (H.653). Kabri Kırşehir’de kendi adı ile anılan caminin
avlusunda bulunmaktadır. A
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“Ahi Baba” Mustafa KARAGÜLLÜ



“Kentin en özel yeri”

KONYAALTI
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HAKKINDA
Kooperatifler

T.C. Anayasa Madde 173

“Devlet, esnaf ve sanatkârı koruyucu
ve destekleyici tedbirleri alır.”   



Kooperatifler ortak ekonomik, 
sosyal ve kültürel ihtiyaç ve istekleri
müşterek sahip olunan ve demokratik
olarak kontrol edilen bir işletme
yoluyla karşılamak üzere gönüllü
olarak bir araya gelen insanların
oluşturduğu özerk bir teşkilattırlar.
(Uluslararası Kooperatifler Birliği)

Kooperatifler tüm ülkelerde mevcuttur
ve Dünya genelinde 1 milyardan 
fazla insana hizmet ettikleri tahmin
edilmektedir. Birçok farklı biçimde ve
tüm sektörlerde faaliyet
göstermektedirler.

ULUSLARARASI
KOOPERATİFLER YILI 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu;
kooperatiflerin sosyo-ekonomik
kalkınmaya, özellikle yoksulluğun
azaltılmasına, istihdam yaratılmasına
ve sosyal bütünleşmeye olan
katkılarını vurgulayarak 2012 yılını
“Uluslararası Kooperatifler Yılı” 
(UKY) olarak ilan etmiştir.

Bu yılın ilanı “Kooperatif İşletmeler
Daha İyi Bir Dünya Kurar” 
ana temasıyla, tüm dünyada
kooperatiflerin kurulması ve
gelişmesini teşvik etmeyi
amaçlamaktadır. 

Ayrıca; bireylerin, toplulukların ve
devletlerin Binyıl Kalkınma Hedefleri
gibi uluslararası kabul görmüş
hedeflere ulaşmasına, kooperatif
kuruluşlarının katkısının önemine
vurgu yapmaktadır.

ö
n

s
ö

zKooperatifler Nedir?

Kooperatifler ortak
ekonomik, sosyal ve
kültürel ihtiyaç ve
istekleri müşterek 
sahip olunan ve
demokratik olarak 
kontrol edilen bir
işletme yoluyla
karşılamak üzere
gönüllü olarak 
bir araya gelen
insanların
oluşturduğu özerk
bir teşkilattırlar. 
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Kooperatifçilik

İLKELERİ
T.C. Anayasa Madde 171

“Devlet,
milli ekonominin

yararlarını
dikkate alarak,

öncelikle üretimin
artırılmasını ve

tüketicinin
korunmasını

amaçlayan
kooperatifçiliğin

gelişmesini
sağlayacak

tedbirleri alır.”



Kooperatifçilik İlkeleri 

1Gönüllü ve herkese açık ortaklık:
Kooperatifler, cinsel, sosyal, ırksal,
siyasal ve dinsel ayırımcılık

olmaksızın, hizmetlerinden
yararlanabilecek ve ortaklığın
sorumluluklarını kabule razı olan herkese
açık gönüllü kuruluşlardır.

2Ortaklar tarafından gerçekleştirilen
demokratik denetim: Kooperatifler,
politika oluşturma ve karar alma

süreçlerine katılan ortaklarca denetlenen
demokratik kuruluşlardır. Seçilmiş temsilci
olarak hizmet edenler, ortaklara karşı
sorumludur. Birim kooperatif
kuruluşlarında ortaklar eşit oy hakkına
sahiptir (her ortağa bir oy hakkı). Diğer
düzeydeki kooperatif kuruluşlarında ise
oy hakkı demokratik bir yaklaşımla
düzenlenir.

3Ortakların ekonomik katılımı:
Ortaklar, kooperatiflerinin
sermayesine adil bir şekilde katkıda

bulunur ve bunu demokratik olarak
yönetirler. Bu sermayenin en azından bir
kısmı genellikle kooperatifin ortak
mülkiyetidir. Çoğunlukla ortaklar, üyeliğin
bir koşulu olarak taahhüt edildiği üzere
(var ise) sermaye üzerinden kısıtlı
miktarda gelir elde ederler. Ortaklar gelir
fazlasını, muhtemelen "en azından bir
kısmı taksim olunamaz kaynaklar"
oluşturma yoluyla kooperatiflerini
geliştirme, kooperatifle yapmış oldukları
işlemlerle orantılı olarak ortaklarına kâr
sağlama ve ortaklarca onaylanan diğer
faaliyetlere destek olma gibi amaçların biri
ya da tamamı için ayırırlar.

4Özerklik ve bağımsızlık:
Kooperatifler özerk, kendi kendine
yeten ve ortaklarınca yönetilen

kuruluşlardır. Kooperatifler, hükümetler
dâhil olmak üzere diğer kuruluşlarla bir
anlaşmaya girmeleri ya da dış kaynaklar
yoluyla sermayelerini artırmaları
durumunda, bunu kooperatiflerin
özerkliğini sürdürecek ve ortaklarının
demokratik yönetimini koruyacak şekilde
gerçekleştirirler.

5Eğitim, öğrenim ve bilgilendirme:
Kooperatifler, ortaklarına, seçilmiş
temsilcilerine, yöneticilerine ve

çalışanlarına kooperatiflerinin 
gelişimine etkin bir şekilde katkıda
bulunabilmeleri için eğitim ve öğretim
imkânı sağlar. Kooperatifler genel
kamuoyunu -özellikle de gençleri ve
kamuoyunu oluşturanları- işbirliğinin 
şekli ve yararları konusunda
bilgilendirirler.

6Kooperatifler arasında işbirliği:
Kooperatifler, yerel, ulusal, bölgesel
ve uluslararası oluşumlarla birlikte

çalışarak ortaklarına daha etkin bir şekilde
hizmet eder ve kooperatifçilik hareketini
güçlendirir.

7Topluma karşı sorumlu olma:
Kooperatifler, ortaklarınca
onaylanan politikalar aracılığıyla

toplumlarının sürdürülebilir kalkınması
için çalışırlar.
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Memleketimizin
kurtuluş

çarelerinden 
biri de kooperatif

şirketleri
kurmaktır. 

M. Kemal ATATÜRK
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Çağdaş kooperatifçiliğin ülkemizdeki ilk
uygulamasının, 1863 yılında devlet eliyle
kurulan “memleket sandıkları” ile (tarım
kredi kooperatifçiliği benzeri bir yapı)
başladığı kabul edilmektedir. Ancak,
kooperatifçiliğimizde ilk esaslı gelişme
Cumhuriyet dönemine rastlamaktadır.

Ülke kooperatifçiliği için en önemli
fırsatlardan biri belki de,
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa
Kemal ATATÜRK’ün kooperatifçiliğin
potansiyelini ve katkısını fark etmiş
olmasıdır. ATATÜRK, 1920’den ölümüne
kadar sürekli olarak Türkiye’deki
kooperatif hareketinin içinde yer almıştır.
Gittiği yerlerde yaptığı konuşmalarında
kooperatifçiliğe yer vererek halkın
bilinçlenmesine çalışmıştır. Ayrıca
ATATÜRK, kooperatifçiliğin koruyucusu,
hamisi ve bizzat kendisi kooperatif ortağı
olmuştur.

Ülkemizde, 1920 ile 1938 yılları arasında
kooperatiflere yönelik yapılan tüm hukuki
düzenlemeler de, ATATÜRK’ün
önderliğinde gerçekleştirilmiştir.

Diğer taraftan, ATATÜRK’ten sonra Planlı
Döneme (1938-1960) kadar,
kooperatifçilik durağan bir dönem
geçirmiştir. 1960 sonrasının en önemli
gelişmelerinden birisi şüphesiz,
kooperatifçiliğin Anayasa’da yer
almasıdır. 1961 Anayasasının 51.
maddesinde “Devlet, kooperatifçiliğin
gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır.”
ifadesinin yer alması kooperatifçiliğin
gelişmesi için devleti daha aktif ve
sorumlu duruma getirmiştir. İlk olarak, o
zamanki toplumsal ve ekonomik faktörler
nedeniyle, kooperatifçilik tarımsal

alanlarda ortaya çıkmış, uzun yıllar
tarımsal alanda yoğunlaşmıştır. Daha
sonra, ekonomik ve sosyal yapıda
meydana gelen değişimler ve ortaya
çıkan yeni ihtiyaçlar sebebiyle, başta
konut/işyeri inşaatı olmak üzere
taşımacılık, tüketim, kredi-kefalet gibi

alanlara da yayılmıştır. Günümüzde GTB,
GTHB ve ÇŞB’nin görev ve sorumluluk
alanında faaliyet gösteren 26 ayrı türde
84.232 kooperatif bulunmakta olup,
bunların ortak sayıları toplamı ise
8.109.225’tir.

Türkiye’de Kooperatifçilik
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
“Birinci hedefimiz, kamu
teşkilatlanmasını ve kooperatiflere
hizmet sunum biçimini yeniden
yapılandırmak. Bu kapsamda
kooperatif yönetim ve denetim birimi
oluşturacağız. İkinci stratejik
hedefimiz eğitim, bilgilendirme ve
araştırma geliştirme faaliyetlerini
geliştirmek. Bu çerçevede kooperatif

yönetim ve denetim
birimlerine eğitim ve
sertifika zorunluluğu
getireceğiz.
Üçüncü stratejik
planımız ise
kooperatiflerin
örgütlenme ve iş
birliğini artırmak. 
Dördüncü stratejik
hedefimiz,
kooperatiflerin
sermaye yapılarını,
kredi ve finansmana
erişim olanaklarını
geliştireceğiz. 
Beşinci stratejik
hedefimiz daha
işlevsel bir iç ve dış
denetim sistemi
kurmak.
Altıncı stratejik
planımız
kooperatiflerimizi
profesyonel yönetim
kapasitelerini
artırmak.
Yedinci stratejik
planımız ise
kooperatiflerimizin
mevzuat alt yapısını
uluslararası
esaslara ve

ihtiyaçlara göre yeniden
şekillendirmek. Kooperatifler kanunu
başta olmak üzere konu ile ilgili bütün
kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve
genelgeler ihtiyaçlar doğrultusunda
yenilenecek” diye konuştu.

Başbakan Erdoğan,
kooperatifçilik eylem planını 

açıkladı

Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan,
Türkiye
Kooperatifçilik
Stratejisi ve Eylem
Planı'nı açıkladı.
Kooperatiflerde
sistem silbaştan
değişiyor...

2 1
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S.S. Konyaaltı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 1999 Yılı Nisan
ayında 1163 sayılı yasa ile 63 Kurucu esnaf ve sanatkarlarıyla kuruldu. Kuruluşunu
Başkan Durali Kolpak'ın ve mevcut yönetim kurulu üyelerimizin yoğun uğraş ve
çabaları sonucunda gerçekleşmiştir. 

1999 yılında Kışla mahallesinde küçük bir dükkanda faaliyete başlayan
kooperatifimiz 2001 yılında Konyaaltı Bölgesindeki kiralık hizmet bürosuna taşındı.
Burada 6 yıl siz esnaflarımıza hizmet vererek yine Konyaaltı Bölgesinde 2007
sonunda bir hizmet binası satın alındı.

2008 yılı Ocak Ayında yeni yerinde 1300 üye ile hizmete başladı. Yaklaşık 500m2
olan yerinde çağdaş, her türlü yeniliklere açık, teknolojik gelişmelere uyum sağlayan,
deneyimli ve güler yüzlü personeli ile esnaflara en iyi hizmeti vermeye çalışıyor.
Konyaaltı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi,Türkiye’de ISO
9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi,
OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini alan ilk ve tek
kooperatif olmanın haklı gururunu yaşıyor.

TARİHÇE
Konyaaltı Esnaf ve Sanatkarlar
Kredi ve Kefalet Kooperatifi



A
M

A
Ç

 
V

E
 

F
A

A
L

İ
Y

E
T

 
K

O
N

U
L

A
R

I
2 3

Madde 6- Kooperatifin amacı, ortağı
esnaf ve sanatkâra faaliyetleri için
gerekli krediyi sağlamak veya kredi
ve banka teminat mektubu almak
üzere kefil olmaktır.

Bu amaçla kooperatif;

1Ortaklarına yapılan
kredilendirme ve verilen
kefaletlerin toplamı esas

tutularak ilgili banka emrine borç
senedi ihdas edebilir.

2Konusu ile ilgili olarak; yatırım
faaliyetlerinde bulunabilir,
gerekli tesis ve işletmeler

kurabilir, işletebilir, kiralayabilir veya
kiraya verebilir, ilgili kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yapabilir ve
kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir.

3Amacına uygun gördüğü
gayrimenkulleri satın alır, satar,
yaptırır, kiralar, kiraya verir ve

bunlar üzerinde her türlü ayni hak
tesis edebilir.

4Kooperatif kaynaklarından
kullandırılan krediler ve/veya
bankalara verilen kefaletler

karşılığında kredi ve/veya kefalete
teminat olarak her türlü ipotek ve
rehin alabilir, fek edebilir.

5Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve
Kefalet Kooperatifleri üst
kuruluşlarına girebilir.

6Ortaklarının sigorta ihtiyaçlarına
aracı olabilir, sigorta acenteliği
yapabilir ve bu konuda faaliyet

gösteren kuruluşlara iştirak edebilir.

7Gerektiğinde kooperatif ortakları
ve personeli için yardım
kuruluşları, mesleki ve sosyal

tesisler meydana
getirmek ve
bunları işletmek
için yardım fonları
ile kooperatif
ortaklarına kredi
kullandırabilmek
amacıyla fonlar
oluşturabilir.

8Ortaklarının
ekonomik,
sosyal,

kültürel
ihtiyaçlarını
karşılamak üzere
ulusal veya
uluslararası
kurum ve
kuruluşlardan
verilen kredi ve
fonlara aracı
olabilir.

9Konusu ile ilgili eğitim, yayın,
araştırma ve benzeri
faaliyetlerde bulunabilir

Amaç ve Faaliyet Konuları
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Konyaaltı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi,
aynı zamanda Türkiye’de bir ilke de imza atarak,

hizmet kalitesini 3 kalite belgesiyle tescillemiş oldu.
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Madde 10 – Kooperatife ortak
olabilmek için aşağıdaki nitelik ve
şartların varlığı gereklidir.

1Medeni hakları kullanma
ehliyetine sahip gerçek kişi
olmak,

25362 sayılı Esnaf ve
Sanatkârlar Meslek Kuruluşları
Kanununa göre kurulmuş

meslek odasına kayıtlı esnaf veya
sanatkâr olmak,

3İş veya ikamet yeri kooperatifin
çalışma bölgesi içinde
bulunmak,

4Aynı zamanda başka bir Esnaf
ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifi ortağı olmamak.

2’nci bendde öngörülen nitelik,
faaliyete devam edildiğine ilişkin vergi

dairesinden alınacak belge ve esnaf
veya sanatkâr olduğunu gösteren ilgili
kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşundan sağlanacak belge ile
kanıtlanır.
Bu belgelerin ilgili kurum ve
kuruluşların internet sitelerinden
elektronik ortamda edinilmesi de
mümkündür.
4 üncü bendde öngörülen nitelik
başvuru sahibinin yazılı beyanı ile
belgelendirilir.

Yönetim Kurulu; ortaklar ile ortak
olmak için müracaat edenlerin
anasözleşmede gösterilen ortaklık
şartlarını taşıyıp taşımadıklarını
araştırmak zorundadır.

Ortaklık Şartları

Yönetim Kurulu;
ortaklar ile ortak

olmak için müracaat
edenlerin

anasözleşmede
gösterilen ortaklık

şartlarını taşıyıp
taşımadıklarını

araştırmak
zorundadır.

ÜYELİK İÇİN İSTENEN BELGELER
1. Esnaf Sicil Tasdiknamesi
2. İkametgah
3. Nüfus Cüzdanı
4. Vergi Levhası
5. 4 adet Fotoğraf
6. Meslek Faaliyet Belgesi (Odadan)

KREDİ İÇİN EK BELGELER
1. İpotek için (Tapu)
2. Vergi Dairesinden Görüntüleme
3. Son Döneme Ait İşletme Hesap Özeti 

TAŞIMACI ESNAFI İÇİN
1. Araç Ruhsatı (Taşıt Kredileri için)
2. Ehliyet
3. Sigorta ve Kasko Poliçesi

ESNAF KEFİLLERDEN İSTENEN BELGELER
1. Nüfus Cüzdanı (Tel Bilgileri)
2. Vergi Levhası veya

Maaş Bordrosu (Son ay)
3. İkametgah
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Bu sektöre yaklaşık 2 yıl önce girdim,
iş yerimi açıldıktan yedi ay sonrada
Konyaaltı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi
ve Kefalet Kooperatifi’nden kredi
aldım. Aldığım krediyi ise iş yerimi

büyütmek ve ürün çeşitliliğimi
artırmak için kullandım. Ticaretle
uğraşan bayan sayısı çok fazla değil,
bayanların bu anlamda en büyük
destekçilerinden biri de kooperatifler
diyebilirim. Çalıştığım süre zarfında
yapılan hizmetten bir üye olarak çok
memnun kaldım. Konyaaltı Esnaf ve
Sanatkârlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifi bir aile ortamı gibi
diyebilirim. Cazip koşullarda kredi
veriliyor bir daha ihtiyacım olsa bir
kere daha Konyaaltı Esnaf ve
Sanatkârlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifi’nden kullanmayı
düşünürüm.

“Cazip koşullarda kredi veriliyor”

Burcu ALGAN
Bebek Çocuk Giyim
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Yaklaşık iki yıldır kooperatifin
üyesiyim, dokuz yıldır da hasarlı oto
alım satım ve kaporta işi yapıyorum.
125 bin TL kredi kullandım.  Bu kredi
ile dükkânımı yeni ve daha büyük bir
yere taşıdım. Böylece yeni araçlar
alırken,  personel sayımızı da artırdık.
Bu kredi ticaretimizi ve ufkumuzu
genişletti. Ödemeleri çok rahat ve faiz
oranları çok düşük olduğu için
Konyaaltı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi
ve Kefalet Kooperatifi’ni tercih ettim.
Aynı zamanda birinci sınıf bir
kooperatif ve hizmetinden çok
memnunuz. Bir daha ihtiyacım olsa
kesinlikle tekrar tercih ederim. Bu
kredi iş hayatımda çığır açtı, diğer
esnaf arkadaşlara da öneriyorum.

Kısacası Konyaaltı Esnaf ve
Sanatkârlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifi’ne de ben kefil olurum.
Güler yüzlü personeli ile vermiş
oldukları hizmetler için teşekkür
ederim.

“Aldığımız kredi, ticaretimizi ve
ufkumuzu genişletti”

Özcan OZAN
Otomotiv Sektörü
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Esnaflığa terzilik yaparak başladım
şuanda da at çiftliği ve otelimizle
turizm sektöründe hizmet veriyorum.
Kooperatifin ilk üyelerinden olmaktan
mutluluk duyuyorum. Kooperatiften
bugüne kadar yaklaşık 300 bin TL’ye
yakın kredi kullandım. Bu işletmemiz
bugünlere geldiyse en büyük sebebi
Konyaaltı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi
ve Kefalet Kooperatifi’nden aldığımız
kredilerdir. Başkanımız Durali
Kolpak’ın desteği sayesinde önemli
yatırımlar yaptık. Kendisine ve
ekibine çok teşekkür ediyorum.

“Şuana kadar 300 bin TL kredi
kullandım”

İsmail HURMALI
Turizm İşletmecisi
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Et sektöründeyim, kilo ile et
satıyorum. Konyaaltı Esnaf ve
Sanatkârlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifi’ne yaklaşık 2 yıldır
üyeyim. Kooperatiften 80 bin TL kredi
kullandım. Bu kredi ile iş yerime
yatırım yaptım. Bu parayı iyi
kullandığımı düşünüyorum. Ödeme
kolaylığı ve karşılıklı güven sonucu
Konyaaltı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi
ve Kefalet Kooperatifi’ni tercih ettim.
Kooperatiften çok memnunum
herkese de öneriyorum.
Kooperatiflerden kredi kullanırken iyi
planlamak ve doğru adım atmak
gerektiğini düşünüyorum. Bu sayede
bende yatırımlarıma devam
ediyorum. Bir daha ihtiyacım olsa
yine kooperatife başvururum.  

“Kooperatiften çok memnunum
herkese de öneriyorum”

Ersin YİĞİT
Restoran İşletmecisi
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Konyaaltı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi
ve Kefalet Kooperatifi ile klima
malzemeleri satarken, üç yıl önce
çalışmaya başladık. İki defa kredi
kulandık. Çektiğimiz 100 bin TL kredi
ile ilk olarak klima malzemesi aldık.

İkinci krediyi ise hayalimdeki
börekçiyi açmak için kullandık. 
O parayı doğru kullandığımızı
düşünüyoruz. Bu işe girerken
Konyaaltı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi
ve Kefalet Kooperatifi bizlere çok
büyük destek oldu. Bu destek
sayesinde işlerimizi büyüttük.
İhtiyacım olduğu zaman bayan bir
esnaf olarak tekrar başvurmayı
düşünürüm.  

“Aldığım kredi ile hayalimdeki
börekçiyi açtım”

Mine SAKALLI
Börekçi
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1998 yılında Konyaaltı’nda ilk olarak
halı saha ve piknik alanı işletiyorduk
2010 yılında oradaki kira
sözleşmemiz bitti. 2010 yılından
itibaren burada faaliyet gösteriyoruz.
Orman Bölge Müdürlüğü’nden yer
kiraladık, buraya halı saha ve piknik
alanı kompleksi yapmak için yola
çıktık. Bu işi yapmamızda en büyük
destekçimiz Konyaaltı Esnaf ve
Sanatkârlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifi oldu. Bu süreçte
Türkiye’de ilk defa 250 bin TL krediyi
biz kullandık. Bu kredi ile 122 bin
m2lik yerde halı saha, paintball ve kır
düğün alanları yaparak birçok
organizasyon düzenledik. Esnafın ilk
başvurduğu finans kapısı
kooperatifler olduğu için, bu yatırımı

gerçekleştireceğimizde ilk olarak
Konyaaltı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi
ve Kefalet Kooperatifi ile görüştük. 2
yıl önce bu kredi kullandık, aldığım
kredinin büyük bir kısmını ödedim iyi
ki bu kredi kullanmışım. Bu krediyi
çok doğru kullandığımı
düşünüyorum. 

“Türkiye’de ilk defa 250 bin TL
krediyi ben kullandım”

Mehmet AK
Halı Saha-Piknik Alanı İşletmecisi



Ü
Y

E
L

E
R

D
E

N

3 4

Konyaaltı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi
ve Kefalet Kooperatifi’nin yaklaşık 2
yıldır üyesiyim. Klima bayiliği üzerine
dükkânım var. Ayrıca 60 bin TL kredi
çekerek yeni bir okul servis aracı
satın aldım. Krediye ihtiyacım

olduğunda başka kurumları tercih
etmeyi hiç düşünmedim. İlk olarak
Konyaaltı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi
ve Kefalet Kooperatifi’ne başvurdum
ve kredimi kullandım.  Kooperatif
sayesinde işlerimi büyüttüm. Onlarla
çalışmaktan çok memnunum.
Başkan Durali Kolpak ve ekibine çok
teşekkür ediyorum. 

“Aldığım kredi ile işlerimi
büyüttüm”

Ercan DEMİR
Klima Bayiliği-Servisçi
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Konyaaltı Esnaf ve Sanatkârlar 
Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ne
yaklaşık 1 yıldır üyeyim. 30 bin TL
krediyi güzellik merkezine cihaz için
kullandım. Kısacası buradan
aldığımız kredilerle işlerimizi
büyütüyoruz. Güler yüzlü personeli
ve iyi bir hizmeti nedeniyle Konyaaltı
Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifi’ni tercih ediyorum. Esnaf
arkadaşlarımızı buraya
yönlendiriyoruz. Burayı bir aile şirketi
gibi görüyorum. 

“Güler yüzlü personel ve
kaliteli hizmetten memnunuz”

Derya MAĞDEN
Güzellik Uzmanı
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Esnaf için kooperatif, yatırım, iş,
vergi, istihdam kısaca yaşam demek.
1999 yılından bu yana kooperatifin
üyesiyim. Şehirci halk otobüsçülüğü
yapıyorum. Halk otobüsünün yanı

sıra öğrenci servisi almamda
Konyaaltı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi
ve Kefalet Kooperatifi’nin katkısı
fazladır. Aldığım düşük faizli uygun
krediler ile işlerimi büyüttüm. Kısaca
buradan aldığımız krediler bize can
suyu oldu. Kredi çekmem
gerektiğinde yine burayı tercih
ederim. Konyaaltı Esnaf ve
Sanatkârlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifi çok memnunuz esnafa
verdiği desteklerden ve hizmetlerden
dolayı Başkan Durali Kolpak ve
ekibine çok teşekkür ediyorum. 

“Kooperatif esnaf için yaşamdır”

Şahali DİKMEN
Servisçi
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Uzun yıllar taksicilik yapıyorum ve
aynı zamanda durak başkanıyım.
Bizim için kooperatif demek insanlara
yardımcı olmak demektir.  

Taksicinin sıkıntıya düştüğü zaman
ilk uğrayacakları yer  ise Konyaaltı
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifidir. Başkan Durali
Kolpak ve ekibinden çok memnunuz.
Sekiz yıldır kooperatife üyeyim, üç
sefer kredi aldım. İhtiyacım olduğu
zaman yine buradan kredi almayı
düşünüyorum. Düşük faizli ve gerekli

kolaylılığı gösterdikleri için Konyaaltı
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifi ile çalışmayı tercih
ediyoruz. 

“Esnaf Dostu Kooperatif”

Hüseyin TABUR
Taksici
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Konyaaltı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin katkılarıyla yapılan, Abdurrahman Neriman Bileydi
İlköğretim Okulu’nun fen ve teknoloji laboratuarı, teknoloji tasarım sınıfları ve okul kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi.
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Konyaaltı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin katkılarıyla yapılan, Abdurrahman Neriman Bileydi İlköğretim Okulu’nun fen ve
teknoloji laboratuarı, teknoloji tasarım sınıfları ve okul kütüphanesinin açılışına Konyaaltı Kaymakamı Bayram Yılmaz, Konyaaltı Belediyesi Başkan
Vekili Edip Kemal Bahadır, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Süleyman  Eryılmaz ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Şahin, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Gültekin Acar ve çok sayıda davetli katıldı. 
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Gümrük ve Ticaret Bakanımız Hayati Yazıcı ile birlikte
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Ali TURAÇ
Müdür

İbrahim DAŞ
Müdür Yardımcısı

Dilek KUBAY
Müdür Yardımcısı

Savaş KARAKAYA

Emine SARI

İrem ŞAHİN

Emel EVCİN

Çetin YANIK

Neşe SABANCI
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