
TĐCARETĐ AZALAN BAZI ZANAATLARA KATKIDA BULUNMAK ĐÇĐN EL SANATLARI 
FAALĐYETĐ BAĞLAMINDA ALINAN TAVSĐYE KARARI (81/13),1981, (AK)  

(Recommendation No. R ( 81) 13 on Action In aid of Certain Declining Craft Trades in The Context of Craft Activity, 
1981, COE) 

(Bakanlık vekilleri tarafından 1 Temmuz 1981 tarihinde yapılan 335. toplantıda, bakanlar komitesince 
kabul edilmiş.) 

Avrupa konseyi tüzüğünün 15.b maddesi şartları ışığında Bakanlar komitesi:  
 
1. Avrupa Konseyi’nin amacının üyelerinin ekonomik ve sosyal gelişimine yardımcı olmak amacıyla 
aralarında daha büyük bir birlik sağlamak olduğunu göz önünde bulundurarak; 
 
2. Avrupa Konseyinin Avrupa’daki küçük ve orta ölçekli işlerin geleceği konulu Danışma toplantısı 895 
(1980) tavsiye kararının özellikle 9 ve 10. paragraflarını göz önünde bulundurarak;  
 
3. 1980 yılında Avrupa Konseyi koruması altında Fulda (Almanya Federal Cumhuriyeti) da Zanaatkarlık ve 
koruma üzerine yapılan kongre tarafından alınan kararlar ilgiyle gözden geçirilerek;  
 
4. Zanaatkarın yaratıcı kapasitede doğrudan, el ile ve kişisel katılımları ile şekillenmiş üretim ve hizmet 
faaliyeti olarak zanaat ticaretinin, tüm üye ülkelerin ekonomik özelliği olduğu dikkate alınarak; 
 
5. Değişen zevkler ve teknolojik gelişmelerden etkilenen bazı zanaatların yeni ihtiyaçlara adapte edilme 
sırasında gelişme ve dönüşümünde uğramasının, gene türünün son kaynağı olan bazı üstün vasıflı teknik ve 
uygulamaları olan bir grup geleneksel zanaat ticaretinin varlığını tehdit ettiğini ve Avrupa ülkelerinin 
artistik ve kültürel mirasının şekillenmesine yardımcı olduğunu not ederek;  
 
6. ekonomik ve sosyal düşüncelerin, bazı ortamlarda daha ileri ekonomik büyümeye ve işsizliği yok etmeye 
yardımcı olma gücünde olan zanaat faaliyetlerinin desteklemesi ve tevsik edilmesi gibi önlemler almayı 
haklı çıkardığına inanarak; 
 
7. Özel hayatın kalitesinin korunması ihtiyacının Topluluğun sosyal ve kültürel hayatında vazgeçilemez rol 
oynayan zanaat ticaretlerinin korunması ölçeğinin onay görmesini de etkilediği gerçeğini daha detaylı olarak 
gözden geçirerek; 
 
8.Ulusal koşulların çeşitliliğine bağlı olarak bu zanaatların bir ülkeden diğerine çeşitlilik göstermesinin, 
ortaya çıkan belirli problemlere uygun farklı önlemler gerektirdiğine ve yine bu faaliyetleri korumak 
amacıyla ihtiyaç duyulan çabalar için genel ilkeler belirlemenin mümkün olduğuna kanaat getirerek; 
 
9. Tehlike içindeki el sanatları ticaretine yardım etmek için uygulanacak acil tedbir ihtiyacının şu anda 
birçok ticaretin yaşamakta olduğu krizin birkaç yıllık zaman diliminde gerilemeyeceğinden emin olmayı 
amaçlayan uzun dönemli tedbirler ve ortamın kapsama alanı uygulamasından ayrı tutulamayacağına kanaat 
getirerek; 
 
10. Böyle bir eylemin yeni girişimler yapmak kadar el sanatları ticaretinin yararı için her ülkede zaten 
yürürlükte olan önlemleri benimsemeyi gerektirebildiğine ve üye ülkelerin bu nedenle kendi durumlarına 
en uygun işletimsel araçları seçmekte serbest bırakılması gerektiğine kanaat getirerek, 
Üye devletlerin hükümetlerine şunları yapmalarını tavsiye etmektedir:  
 
A. El sanatları lehinde olan politikaları içinde, bir bütün olarak el sanatları aktivitelerinin dengeli gelişimine 
sebep olan ekonomik ve sosyal koşulları yaratmayı amaçlarken, yüksek teknik ve profesyonel yetenek 
gerektiren ve muhafaza edilmeleri özellikle aşağıdakileri sağlayan başlıca öneme sahip tehlike altındaki el 
sanatlarının canlandırılmasına özel önem vermeleri: 
 
a. sanatsal mirası yaratmaya ve muhafaza etmeye katkıda bulunan, 



b. köy yaşamının popüler gelenekleri ve ihtiyaçlarıyla bağlantılı, 
c. spesifik bir yaşam kalitesinin muhafaza edilmesi için gerekli; 
 
B. Bu politikaları aşağıdaki prensiplere dayandırmaları: 
 
a. geleneksel olarak bu gibi el sanatlarıyla ilişkili çalışmanın kalitesini sürdürmek için uygun eylem 
yapılmalıdır, 
b. el sanatlarının ayakta kalması gerekirse uygun yardım yoluyla, mal veya hizmet piyasalarında aktif kalmak 
için arz ve talebin değişen koşullarına sabit adaptasyonla el sanatları ticaretlerini mümkün kılmak gibi 
koşulların varlığına dayanmaktadır, 
c. her el sanatı aktivitesinin korunması onun sosyal ve ekonomik görünümlerine ve zanaatkarın yaratıcı 
katkısından kaynaklanan sanatsal görünümlere eşit dikkat harcanmasını gerektirmektedir; 
 
C. Đlgili ticaret örgütleri ve sosyokültürel kurumlarla işbirliği içinde, bu tavsiye ekinde (Bölüm A) 
listelenenler gibi bu prensipleri yürürlüğe koymak için bütün uygun önlemleri almaları; 
 
D. Başka yetkililer veya hizmetler tarafından yürütülmediği durumlarda muhafaza ve canlandırma 
önlemlerinin uygulanmasını nitelikli bir ekibe ve esnek bir yapıya sahip bir kuruma emanet ederek bu 
kurumun bu tavsiye ekinde (Bölüm B) düzenlenen ölçütlere uyum içinde, gerektiği gibi acilen ve etkili bir 
şekilde uygulanmasını sağlamaları; 
  
E. Zanaatkarların ve genç çırakların ülkelerinde Avrupa Konseyi inisiyatifiyle Venedik’te 1977 yılından beri 
Avrupalı ve ulusal kurumlar ve organizasyonların işbirliğiyle işlemekte olan Mimari Mirasın Korunmasında 
Zanaatkarların Eğitimi için Avrupa Merkezi tarafından düzenlenen kurslara ve bu kursların yanı sıra birkaç 
üye devlette oluşturulan uzmanlaşmış benzer merkezler tarafından düzenlenen kurslara katılmaları için 
onları cesaretlendirmeleri. 
 
Tavsiye No. R (81) 13 Eki 
 
A. Tavsiyenin B ayrımında düzenlenen ilkeleri uygulamak için tavsiye edilen önlemler  
 
i. Tavsiyenin A ayrımında atfedilen, azalan el sanatları için doğrudan destek: 
 
a. uzman zanaatkarlara, tarihi anıtlar ve mahallelerin restorasyonu için olanlar gibi kamu çalışmaları 
şemaları altında komisyonlar verilebilir; 
 
b. otoriteler özel himayeyi cesaretlendirebilir ve kendi kendilerine bu himayenin daha sistematik bir 
biçimde kullanılmasını sağlayabilirler; 
 
c. kamu binaları için ayrılan paranın bir kısmı, halihazırda bazı ülkelerde yapıldığı gibi zanaatkarlar 
tarafından yapılacak süslemeler için ayrılabilir; 
 
d. zanaatkarlar özellikle malzemelerin ortak satın alınması ve piyasa düzenlemelerinin genişletilmesi için 
gruplar oluşturmak üzere cesaretlendirilebilir; 
e. şehir gelişim şemaları kasabaların tarihi merkezlerindeki el sanatları aktivitelerinin yeniden 
oluşturulmasına veya sürdürülmesine özel önem vermelidir; 
 
f. turistik alanlarda satış merkezlerinin ve el sanatları atölyeleri ve sergilerin oluşturulması 
cesaretlendirilebilir; 
 
g. harici bir önlem olarak, yüksek yetenek gerektiren çalışmaların çok uzun geleneğine sahip ve tarihi 
önemdeki el sanatları için, ilgili tekniklerin ve yeteneklerin muhafaza edilmesi ve aktarılması için 
konservatuarların kurulması planlanmalıdır. 
 
ii. El sanatları aktivitelerinin ayakta kalmasını sağlamak için diğer önlemler: 
 



a. Özellikle kitle iletişim araçları yoluyla kamuoyunu bilgilendirmek için bir kampanya, el sanatlarına dair 
bir saygınlık hissini, değerini ve sosyo-ekonomik önemini uyandırmalıdır; el sanatları ticareti ile genç 
insanlara sunulan iş ve kişisel memnuniyet için olasılıklar tanımlanmalı ve kamulaştırılmalıdır; genç 
insanlarda girişim ruhunu ortaya çıkarmak ve geliştirmek için uygun önlemler alınmalıdır; 
 
b. eğitim alanında, en erken yaştan bütün okul çocukları için el sanatları alanında tanıtıcı kursları içeren 
genel bir talimatname bulunmalıdır; teknik eğitim teorik dersle birlikte eşit bir temel üzerinde ve onun 
yanında el sanatlarındaki daha büyük pratik dersleri içermelidir; bu amaçla, zorunlu öğretim ve genel 
eğitime önyargılı olmadan, aşağıdaki nedenlerle, kanıtlanmış yeterlilikteki genç insanların bulunması 
durumunda provizyon sağlanmalıdır: 
  
- uzman zanaatkarların öğretmen olarak daha çok kullanılmaları, 
- el sanatları atölyelerinde eğitim; 
 
c. Gönüllü eğitim politikasının bir parçası olarak, el sanatları atölyelerinde derslere tam önem verilmelidir; 
bu da aşağıdakilerin yardımıyla başarılmalıdır: 
 
- zanaatkarların öğretmen olarak rol almalarını cesaretlendirmek için onlara gerekli yasal ve eğitimsel 
statüyü vererek ulusal yasama ve uygulamayla uyum içinde uygun düzenlemeleri yaparak, 
- bu politikayı örneğin, uzman zanaatkarlara ve çıraklara yapılacak bağışlarla ve bunun yanı sıra kendi 
şirketlerini kuran genç zanaatkarların desteklenmesinde yapılacak eylemlerle, uygun kaynakların sağlanması 
ve idari işlemlerin basitleştirilmesi yoluyla destekleyerek, 
- zanaatkarların daha ileri teknik ve/veya sanatsal eğitimleri için programlar düzenleyerek, 
- spesifik durumlarda deneyimle kazanılan niteliklerin okuldaki çalışmalarla kazanılan niteliklere eşdeğer 
olarak kabul edilebilmesi için düzenlemeler yaparak; 
 
d. sosyal ve mali alanlarda, elle çalışmanın üstün öneme sahip olduğu el sanatı firmaları ve daha büyük 
makineleşme kullanımını sağlayan sınai firmalar arasında vergiler daha memnun edici bir şekilde 
paylaştırılmalıdır; benzer şekilde, doğrudan ve dolaylı vergilendirme bakımından, el sanatları firmalarına 
onların artan rekabetleri için faydalı olacak şekilde rahatlatıcı, tercihe bağlı oranlar veya muafiyetler 
verilmesi olasılığı düşünülmelidir; ayrıca el sanatları firmalarının yönetilmesini kolaylaştırmak için 
basitleştirilmiş idari prosedürler geliştirmek de tavsiye edilir; 
 
e. ticari alanda, uluslar arası ticaret anlaşmalarının titiz uygulanması, bazı ülkelerde işgücüne verilen düşük 
ücretler gibi değişik etkenler tarafından sıklıkla bozulan serbest rekabetin, sağlanması için ticaretin 
artırılması ile ilişkili olarak grup ihraçları, küçük ölçekleri nedeniyle bireysel olarak kolayca katılamadıkları 
ulusal ve uluslar arası alanlarda (sergiler, fuarlar vb.) el sanatları girişiminin katılımıyla birlikte 
cesaretlendirilmelidir. 
  
B. Uygulanmaları, herhangi başka ilgili organizasyonlarla işbirliği içinde tavsiyenin D ayrımında atıfta 
bulunulan canlandırma ve uyarı kurumuna emanet edilebilecek önlemler 
  
a. özellikle kendi firmalarını kurmuş olan gençlere, üretim, yönetim ve pazarlamayla bağlantılı olarak 
zanaatkarlara teknik ve sanatsal yardım ve tavsiye sağlamak; 
b. onların uyguladıkları şeyler için garanti veren krediler sağlamak ve/veya firmalara doğrudan ve dolaylı 
yardım yapmak; 
c. istatistikler dahil olmak üzere el sanatlarıyla ilgili bütün bilgi türlerini sağlamak, bunlar ismen şöyledir: 
  
- otoritelere, 
- zanaatkarlara, 
bütün medyanın yardımıyla kamu geneline; 
 
d. özellikle başka yollarla onu elde edemeyen zanaatkarlara bağışlar sağlamak yoluyla daha ileri seviyede 
eğitimi teşvik etmek; 
 



e. orijinal çalışmanın korunmasını sağlamak ve uygun olan durumlarda ürünlere köken sertifikası, kalite 
işareti veya etiket ya da zanaatkarlara liyakat sertifikası ödülü vermek yoluyla el sanatları ürünlerinin kalite 
kontrolünü sağlamak; 
 
f. sergiler ve yarışmalar aracılığıyla el sanatları ürünlerinin kalitesini artırmak 
 
Öğrenci Çevirmen: Şelale Dalyan 
 
Öğrenci Proje Asistanı: Yaşar Serkal Yıldırım 


