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2 milyonu aşkın esnafa 

bedava 
Web 
sitesi

Esnaf ve 
sanatkârların 
rekabetçi gücünü 
artırıp hayatlarını 
kolaylaştırmak 
üzere Türk 
Telekom ve 
TESK arasında 
yapılan anlaşma 
gereği 2 milyonu 
aşkın esnaf ve 
sanatkâr ücretsiz 
Web sitesine 
kavuşacak.

Türk Telekom ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 
Konfederasyonu (TESK) arasında Mayıs 2013’te, 
Türkiye ekonomisinin can damarı olan esnafları 
desteklemek üzere bir işbirliği protokolü 

imzalanmıştı. Bu protokol kapsamında Türk Telekom 
ve TESK’in birlikte geliştirdiği, 2 milyonu aşkın esnaf 
ve sanatkârın rekabetçi gücünü artıracak ve hayatlarını 
kolaylaştıracak yeni hizmet, kampanya ve iş ortaklığının 
ayrıntıları, 12 Eylül Rixos Grand Ankara Otel’de 
düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı. 
İşbirliği protokolü gereği, yaşama geçirilecek “Avantajlı 
Web Kampanyas” ile “Esnaf’a Özel” veya “İş Avantaj” 
tarifesi üyeleri, bu kampanyayla kendi Web sitelerini 
ücretsiz olarak kurabilecek ve 12 ay boyunca ücretsiz 

olarak kullanabilecek. “Esnaf’a Özel” veya “İş Avantaj” 
tarifelerini kullanan tüm Türk Telekom müşterileri, alan 
adı ve Web hizmetlerinin de dahil olduğu ücretsiz Web 
sitesi hizmetinden yararlanabilecekler. 
Toplantıda bir konuşma yapan TESK Genel Başkan Vekili 
M. Burhan Aksak, TESK ve Türk Telekom arasındaki bu 
işbirliğinin sadece esnaf ve sanatkârlara değil Türkiye 
ekonomisi ve ticaretine de önemli bir katkı sağlayacağını 
vurguladı. Aksak, TESK’in diğer pek çok alanda olduğu 
gibi iletişim alanında da esnaf ve sanatkâarların iletişim 
masraflarını düşürecek ve günlük ticari işlerini başarı 
ile yapmalarını kolaylaştıracak önemli çalışmalar 
yürüttüğünü belirtti.

Türk Telekom Kurumsal Müşteri Başkanı Mehmet Ali 
Akarca ise bu işbirliği ile esnaf ve sanatkârın sadece 
iletişim ihtiyaçlarını değil, tüm teknolojik ihtiyaçlarını da 
karşılayarak, onların işine odaklanmalarını sağladıklarını 
ve büyümelerine katkıda bulunduklarını söyledi. “BİZ” 
markası ile esnafın tüm iletişim ihtiyaçları için tek 
noktadan çözüm sunduklarını anlatan Akarca, telefon 
ve İnternet’in avntajlarının yanı sıra, sigorta güvenlik 
paketlerine, sıcaklık ve nem ölçüm hizmetlerine, işlerini 
geliştirmeye yönelik “Hediye SMS” ve “Web siteleri” gibi 
çeşitli kampanyalarla esnafa destek verdiklerini kaydetti. 
Türkiye’de esnaf ve KOBİ’lerin yerinin tartışılmaz 
olduğunu belirten Akarca, 2013’te yeni hizmetleri 
anlatmak ve değer yaratmak amacıyla KOBİ Direktörlüğü 
oluşturduklarını ifade etti. 

 “Esnafa Özel” 
kampanyalar şunlar: 
Esnafa Bayram Kampanyası, 
Ücretsiz İşyeri Sigortası 
Kampanyası (Güneş Sigorta 
ile yapılan iş ortaklığıyla, 
esnaf ve KOBİ’lerin ihtiyaç 
duyduğu kapsamlı işyeri 
sigortası sunulacak), 
BuluTT Ölçüm (Esnafın 
karşı karşıya olduğu 
risklere karşı ısı ve nem 
ölçen, gerektiğinde uyarı 
veren BuluTT Ölçüm ürünü 
de kampanya kapsamında 
sulunuyor), Esnafa Özel 
Hediye Online SMS 
Kampanyası ve Avantajlı 
Web Kampanyası. 
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